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S üt; su, yað, protein, karbonhidrat, ma-
denler ve vitaminlerden teþekkül etmiþtir.
Sütün ortalama % 87,3�ü su, % 3,5�i yað,

% 3,4�ü protein, % 7�si kül (madenler) ve % 5 i de
karbonhidrattýr. Sütün proteinleri; kazein, laktal-
bümin ve laktoglobulindir. Hayvan sütlerinin pro-
teinlerinin % 85 kadarý kazeindir. Sütün yaðýný ço-
ðunlukla kýsa zincirli doymuþ yað asitleri meydana
getirir. 100 gr. süt yaðýnda bulunan yað asitlerinin
oraný; oleikasit % 35, palmitik % 27, stearik % 13,
miristik % 8, laurik % 4, butirik % 3, linoleik % 3
dür. Yað içinde erimiþ olarak A vitamini aktivitesi
taþýyan retinol ve karoten ile fosfolipitler bulunur.
Madenlerden sütte en çok kalsiyum ve fosfor bulu-
nur. Kalsiyum fosforla birleþmiþ haldedir. Sütün
karbonhidratý bir disakkarit olan laktozdur. Sütte B
vitaminlerinin hepsi az veya çok bulunur. Özellikle
süt riboflavin için çok iyi kaynaktýr. Fazla potasyum
ihtiva eden besin süttür. Sodyum ise sütte orta
derecede bulunur. Magnezyum ve kükürt de sütte
bol bulunur.

Sütün en önemli vitaminleri A, B2, B, C, PP ve
D vitaminleridir.

Çocuklarýn anne sütü ile beslenmesinin büyük
faydasý vardýr. Sütte beyni geliþtiren lizozim vardýr.
Týbben çocuk 9 aydan aþaðý emzirilmemelidir.
Doðum kontrol hapý kullananlarda süt az olur.
Zararý çocuða tesir eder. Anne sütü daima normal
ve taze hazýr bir besindir. Bakterilerle (mikroplarla)
bulaþmadýðý için hazým sistemi bozukluklarýna
sebep olmaz. Geliþmiþ ülkelerde, iyi bakýlan
bebeklerde sun�i olarak da beslenseler ölüm oraný
pek az fark eder. Fakat az geliþmiþ ve saðlýk þartlarý
iyi olmayan ülkelerde anne sütü ile beslenenlerde,
toz sütlerle beslenenlere kýyasla ölüm oraný daha
düþüktür. Anne sütü ile beslenenlerde gaz sancýsý,
emdikten sonra sýk sýk sütü çýkarma, alerjik
reaksiyonlar, beslenme güçlüðü, ateþlenmeler, üst
solunum yollarý enfeksiyonlarý daha seyrektir.
Anne sütü ile beslenenlerde inek sütü alerjisi ve
süte tahammülsüzlük görülmez. Atopik ekzema

inek sütü ile beslenenlerde daha sýk görülür. Anne
sütündeki bakteriyel ve viral antikorlarýn bebekleri
enfeksiyonlara (mikrobik hadiselere) karþý koru-
duðu çok eskiden beri bilinmektedir. Çocuk felcine
karþý aðýz yoluyla aþýlanma ile elde edilen antikorlar
(mikroplara karþý vücudun yaptýðý kimyevi madde-
ler) anneden bebeðe süt yoluyla geçtiði için anne
sütü ile beslenen bebekler hastalýða karþý direnç-
lidirler. Ayrýca kabakulak, uzak doðu ansefaliti
(beyin iltihabý) virüsünün anne sütü ile tesirinin
engellendiði gösterilmiþtir. Sindirim sýrasýnda bu
antikorlarýn bir kýsmý ölür, fakat yine de sindirim
sistemi yollarý ile giren organizmalara karþý bir
baðýþýklýk saðlar. Anne sütü ile beslenmenin anne
ve bebek için psikolojik faydalarý da vardýr. Anne,
bebeðini beslediði için varlýðýnýn lüzumlu olduðunu
hisseder, bebek de annesine çok yakýn olduðu için
huzur duyar. Anne sütü ile beslenme anne ile
bebeði birbirine daha iyi baðlar. Anne sütü alan
bebekler hissi yönden daha stabüdirler ve
bunlardan �istenilen bir bebek� olduklarý hissi daha
çok yerleþir.

Süt, önemli bir protein kaynaðý olduðu için
vücudun temel yapýsýna önemli katkýda bulunur.
Protein eksikliði ile ilgili Kwashiorker, Marasmus
gibi hastalýklar süt ve bunun gibi proteinli gýdalarla
düzelir. Siroz, nefrotik sendrom (böbrek hastalýðý)
gibi hastalýklarda da süt önemli bir fayda saðlar.

Sütte bol A vitamini vardýr. Vitamin A, gözün
deðiþik ýþýk durumlarýnda görebilme si ile ilgilidir.
Vitamin A, büyüme için lüzumludur. A vitaminin
büyümedeki rolü epitel dokularýn saðlýðý ve kemik-
lerin geliþimi ile ilgilidir. A vitamini yetersizliðinde
gece körlüðü, kemiklerde önemli bozukluklar olur.
Vitamin A üreme için gereklidir. Sperm yapýmý için
ve rahimdeki ceninin geliþmesi için de lüzumludur.

Sütte D vitamini ve kalsiyum fazlaca bulunur.
Kalsiyum ve D vitamini kemik ve diþlerin sertleþ-
mesi için gereklidir. D vitamini eksikliðinde Raþi-
tizm ve Osteomalasia gibi hastalýklar görülmek-
tedir. Sütteki Riboflavin; protein, yað, karbon-
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hidrat ve nükleik asidin metabolizmasý için gerekli
bir yardýmcý enzimdir. Riboflavin yetersizliðinde
dudak, burun ve göz kenarlarýnda yaralar oluþur.
Ayrýca göz damarlarýnda geniþleme, yanma, görme
zorluðu ve sinir sistemi bozukluklarý meydana gelir.
Sütte aðýrlýðý olan bir madde de vitamin B12 dir.
Metil gruplarýnýn sentezi ve taþýnmasýndaki görevi
ile vitamin B12; kan hücrelerinin, nükleik asidin
yapýmýnda müessirdir. Vitamin B12 yetersizliðinde
sinir sistemi bozukluklarý ile pernisiyöz anemi
(kansýzlýk) meydana gelir. Sinir sistemi bozukluk-
larýnýn en çok görülen belirtileri, uyuþukluk, kol ve
bacaklarda duyu azalmasý ve kasýlmalar, baþ aðrýlarý
ve yorgunluktur. Sütte bulunan bir madde de
pantotenik asittir. Pantotenik asit yetersizliðinde
laboratuar hayvanlarýnda büyüme geriliði, deride
yaralar, sinir sistemi bozukluklarý, siyah tüylerin
kýrlaþmasý, mide ve baðýrsaklarda ülser gibi belir-
tiler oluþturulmuþtur. Pantotenik asit yetersizli-
ðinde mineral ve su metabolizmasýnda da bozuk-
luklar görülmüþtür. Sütte bulunan magnezyum
kemik tozlarýnda kalsiyumla beraber bulunur ve
kemiðe kalsiyumla beraber girme ve çýkma eðilimi
gösterir. Eksikliðinde tetani denen kasýlmalar olur.

Sütteki kalsiyum; kemikler, sinir-kas fonksiyon-
larý, kalb ritmi, pýhtýlaþma, annenin süt vermesi ve
bazý enzimlerin sentezi için lüzumludur. Yine sütte

fazla bulunan fosforun % 80 den fazlasý vücutta
kemik ve diþlerde bulunur. Ayrýca RNA, fosfolibid
gibi maddelerin içinde de bulunur.

Süt, yemek borusu iltihaplarýnda, zehirlenme-
lerde bir ilaç olarak kullanýlýr. Mide ülserinin baþ
ilacý süttür. Sütün midede asit baðlama kudreti
yüksektir. Süt asýl etkisini mide hareketleri (motili-
te) üzerinde gösterir.

Görüldüðü gibi süt, vücutta, vücudun ihtiyaç-
larýný bilen daðýtýcý gibi hareket etmektedir. Bu
kadar ihtiyacý giderme hassasý bizatihi sütün kendi-
sinde olamayacaðýna göre; ona bu özellikleri kazan-
dýran vücudun yapýsýný da bilmesi gerekir. Ýnsan
olarak bize düþen de bunlarý meydana getireni
tanýyýp bilebilmektir.

Þimdi þu ifadenin ýþýðý altýnda ebediyetlere
kadar canlýlýðýný ve tazeliðini koruyacak olan þu öl-
mez söze bakýn,

�Allah�ým, bir kimseye sütü ihsan edersen, bunu
bereketli kýl ve arttýr.

�Hem yiyecek hem içecek olarak, sütten daha
kifâyetli birþey bilmiyorum (h.).�
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E bu�r-Reyhan Muhammed b. El-Bîrûnî,
milâdi 973 yýlýnda Hârizm�in bir kenar
mahallesinde doðdu. �Tahdîdü nihâyât-

�il-emâkin� isimli eserinin mukaddimesinden ken-
disinin Türk olduðu anlaþýlmaktadýr. Çünkü orada
þöyle bir ifade kullanmýþtýr: �Ben ne Arabým, ne de
Acem. Arab ve Acem dillerini ana dilimden sonra
öðrendim. Ýlim dili olan Arabca yerine benim ana
dilim ile ilim tespit edilmiþ olsa idi, oluk üzerine
çýkmýþ deveye veya tarla sürmek için çifte koþulmuþ
zürafâya þaþýldýðý gibi þaþýlýr ve hayret edilirdi.� Çok
zengin bir dil olduðundan, zaten Arapça, o devirde
edebî ve ilmî dil olarak kullanýlýyordu. Ayrýca genç-
liðinde hatta çocukluðunda Türkçe bilmekte olan
Bîrûnînin eserlerinde Türkçe kelimelere rastlan-
maktadýr.

Müslümanlar o devirde ilim ve teknikte, bütün
dünyada en ileri mevkide idiler. Batýlýlarýn onlarýn
seviyesine ulaþmasý için asýrlarýn geçmesi gerekti.
Çünkü Ýslâm âlimleri ellerine geçen teknik vasýta-
larý inceliyor daha geliþmiþlerini elde etmek için
uðraþýyorlardý. Ýlmî görüþleri temel esaslara baðlayýp
yeni buluþlarýn peþinde koþturuyorlardý. Meselâ
Müslümanlar, Ptolomeus�un tamamen basit kadra-
nýný geliþtirerek yeni âletler imâl ettiler. Duvar ve
açý kadranýndan baþka, on sekiz çeþit taþýnabilir
kadran vücuda getirdiler. El-Bîrûnî ise, yedi buçuk
metre kuturlu bir kadrandan faydalanmýþtý. Asýrlar-
ca dünya mihverinin nütasyonuna (eðikliðine) dair
Müslümanlarýn verdiði bilginin farkýna varýlmadý.
Ýlk defa 1610�da dikkati üzerine çeken Güneþ leke-
lerine dair, müslümanlarýn müþahedeleri de uzun
zaman takdir edilemedi. Daha 1000 senesinde El-
Bîrûnî tarafýndan tamamlanan �Kopernikvârý
Dönüþ�ün de farkýna varýlamadýðýndan, bu bilgiler
sadece astronomiye ait tefekkür sahasýnda kaldý.
Bir zamanlar Sisamlý Aristo�nun ondan bir asýr
sonra da Babil�de Selenkos�un bittiði Rönesans
Devrindeki bu dönüþü, Kopernik�ten 500 yýl Önce
El-Bîrûnî kavramýþtý. Gündüz-gece deðiþikliðini
yapan, Güneþin Dünya etrafýnda dönmesi deðildi.

Bilakis, kendi mihveri etrafýnda dönen, gezegen-
lerle beraber Güneþ�in etrafýný da dolaþan Dünya�-
nýn kendisiydi. Dünya gezegenlerle birlikte yer de-
ðiþtirmekte, Güneþin etrafýnda bir devri tamam-
lamaktaydý. Kopernik�in eserinin ortaya çýkýþýndan
çok evvel bu ateþli iddia, elde teleskop ve rasat
âletleri yokken, çok az vasýtalara dayandýrýlmýþtý.

El-Bîrûnî�nin mineraloji (madenler ilmi) ile ilgili
eserleri, bu sahada þu gün için bile kullanýlabilecek
durumdadýr. Mineraloji, hem týp hem de kýymetli
taþlar bakýmýndan yapýlan araþtýrmalarla ilerle-
miþtir.�

El-Bîrûnî 1000 yýlýnda yani 27 yaþýnda iken
meþhur eseri �El�âsâr�ul-Bâkýyetû an�il-Kurun�il-
Hâliye�yi tamamladý.

1017 yýlýnda, Türk Ýmparatoru Gazneli Mah-
mud�un daveti üzerine Gazne�ye gitti. Hayatýnýn
büyük bir kýsmýný Gazne medresesinde çalýþmakla
geçirmiþtir. Çok geniþ ilmî araþtýrmalar yapmýþ,
inanç ve anlayýþ olarak Hind ve Ýran�ý ayrý ayrý
kitaplarda incelemiþtir. �Kitâbû�t Tahkikî mâ li�1-
Hind� isimli eserinde, Hindlilerin örf ve âdetleri ile
felsefî düþüncelerinden, rakamlarýndan, astronomi-
lerinden bahsetmiþtir. Bu eser, 1887 yýlýnda �Al�
Birunis�s India� ismiyle Ýngilizceye çevrilmiþtir

El-Bîrûnî bir astronomi ansiklopedisi olan
meþhur eseri �El�Kanun�ul-Mesudiyyü fi�l-Heyeti
ve�n-Nücûm�u Gazneli Mahmud�un ölümünden
sonra yerine geçen oðlu Sultan Mesud b. Mahmud
b. Sebûk Tekin adýna yazmýþtýr. Bu kitabýn kendi-
sine sunulmasýndan çok duygulanan Sultan Me-
sud, El-Bîrûni�ye bir fil yükü saf gümüþ gönderince,
bütün ilim adamlarýnýn dikkatini çekecek þu cevabý
vermiþtir: �Bu armaðan beni baþtan çýkarýr, ilimden
uzaklaþtýrýr, ilim sahibi olan kimse ise, gümüþün
hemen harcanýp bittiðini, oysa ilmin kalýcý oldu-
ðunu bilir. Ýlmin devamlý zenginliðini, gümüþün
kýsa ömürlü bayaðý parýltýsýna hiçbir zaman deðiþ-
mem.�

El-Bîrûnî 1025 yýlýnda Mâverâünnehir ile
Sind�in tul (boylam) dairelerindeki hatalarý düzelt-
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ti. El-Bîrûnî, �Târih�ül-Hind� adlý eserinde Hind
dini, ilmi, felsefesi, edebiyatý, coðrafyasý ve âdetleri
hakkýnda geniþ bilgi verdikten baþka astronomiden
de bahsetmiþtir. Bu eserinde Dünya�nýn günlük
hareketinin heliosantrik (Güneþi merkez sayan) ve
jeosantrik (arz küresini merkez sayan) sistemin her
ikisiyle de izah edilebileceðini kabul etmiþtir.

1030 yýlýnda Sultan Mesud�a ithaf ettiði
�Astronomi ve Yýldýzlar Hakkýnda Kanun� isimli
eserini, matematik ve astronominin esas meselele-
rini aydýnlatmak için yazmýþtýr. Bir çeþit ansiklopedi
olan bu eserde birçok yeni buluþlar mevcut olup,
trigonometriye ait geniþ bir bölüm bulunmaktadýr.
Bu eserde Gazne ve Ýskenderiye�nin enlem ve boy-
lamlarý ile Dünyanýn büyüklüðü hakkýnda malûmat
bulunmaktadýr.

El-Bîrûnî ��Makaletün fî istihrâci kadr�ilardý bi
rasadi inhýtat�il ufký an kulel�il-cibâl� (Dað
baþlarýndan yapýlan ufuk alçalmasý rasadý yardýmý
ile Dünyanýn boyutlarýnýn belirtilmesi hakkýnda bir
makale) sinde, Dünya yarýçapýnýn hesabýný ilmi bir
usulle izah eder. Diðer taraftan �Hind� adlý eserinde
Dünyanýn yarýçapýný R = 6324,66 km. olarak ver-
mektedir. Bu deðer ise, gerçek yarýçap deðerine çok
yakýndýr. Çünkü günümüzdeki ölçmelere göre
ekvatorda R = 6377,397 km. kutuplarda ise, R =
6356,0759 km.dir. El-Bîrûnî Ýslâm dünyasýnýn en
ünlü þehir ve kasabalarýndan 600 tanesinin enlem
ve boylamlarýný gösteren bir tablo da yaptý.

Ýlim dünyasý El-Bîrûnî ile çok yakýndan alâka-
lanmaktadýr. UNESCO tarafýndan 16 dilde yayýn-
lanan �Görüþ� dergisi 1974 Haziran sayýsýný sýrf El-
Bîrûnî�ye tahsis etmiþ ve kapak baþ sayfasýnda
þunlarý yazmýþtýr; �Bin yýl önce orta Asya�da
yaþayan evrensel bir deha: El-Bîrûnî... Astronom,
tarihçi, botanist, farmakolog, jeolog, þâir, filozof,
matematikçi, coðrafyacý ve hümanist...

Carra de Vaux, astronomiyi tetkik ederken en
mühim mevkii El-Bîrûnî�ye veriyor. Astronomiye
dair pek çok eserler veren, birçok usturlaplar (yýl-
dýzlarýn Dünyaya göre yükseklik derecesini bul-
makta kullanýlan âletler) vücuda getiren El-Bîrûnî
den, bu Fransýz müsteþrik�i þöyle bahsetmektedir:
�Hareketli olan arz mýdýr, yoksa güneþ midir? El-
Bîrûnî�nin, o akýcý ve yumuþak zekâsýnýn elastiki-
yetini, bütün aydýnlýðý ile bu mesele karþýsýnda
görüyoruz. Arzýn güneþ etrafýnda dönmesi nazari-
yesi Copernic�ten iki bin yýl evvel Bâbilli Selencus
ve Sisamlý Aristaroue gibi þahýslar tarafýndan da

ileri sürülmüþtür. El-Bîrûnî pekiyi bilip tetkik ettiði
bu iki faraziyenin taraftarlarýný ve aleyhtarlarýný
olduðu gibi ortaya koydu. El-Bîrûnî ilmî gerçeði
tespit ederken, itiraz olarak ileri sürülen fikirlere de
cevap verdi. Meselâ:

- Peki, dünya dönüyorsa, onun bu dönüþünden
dolayý aðaçlarýn, taþlarýn yerinden fýrlamalarý
lâzýmdýr.

- Bu hâl, onun doðruluðunu çürütemez. Çünkü
herþey, Arzýn merkezine düþüyor. Demek ki, o
merkezde çekicilik var. Ýþte bu cazibe (yer çekimi)
dünya üzerindeki þeylerin dýþarý fýrlamasýna mâni
olur.� (Carra de Vaux, Les penseurs de L�Ýslâme C.
II S. 215 - 217).
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O gün hayvanlar âleminin korsaný, yol ke-
seni, hýrsýzý, amansýz haydudu örüm-
cekler bir araya gelmiþti.. Bu tabiatýn en

usta dokuyucularýnda aþýrý bir heyecan ve ayrý bir
canlýlýk gözüküyordu.. Bir kýsmý havaya iplikler
býrakýrken diðer bir kýsmý da kendisine mahsus ses-
ler çýkararak çeþitli hareketler yapýyordu. Arala-
rýnda mahir madenciler, marangozlar, kule yapan-
lar, usta yüzücüler, dalgýçlar, pilot örümcekler bile
vardý.. Ýnsanlarýn bir pilot, bir usta, bir marangoz
olabilmesi için senelerce eðitim görmesi lazýmdý..
Bir takým insanlarýn, örümceklerin bu ustalýklarýna
þaþmalarýna da örümcekler þaþýyordu... Çünkü bu
iþler onlarýn hünerleri deðildi.. Hemen, hemen
hepsi konuþmak ve ustalýklarýný anlatmak istiyor-
lardý. Gürültü de çok çýkýyordu.. Ýçlerinden 7,5 cm.
boyundaki Kuþ Örümceði en irileriydi.. Yaylanarak
bir dala sýçradý.

�Kardeþlerim lütfen susunuz. Bu güültüde
konuþulanlardan bir þey anlamýyoruz. Hepimiz sýra
ile konuþacak ve kendimizi tanýtacaðýz. Ýlk söz
bahçe örümceðinde..

Bu rica üzerine bütün örümcekler gürültüyü
kestiler. Bahçe örümceði de yüksek bir sesle, kuþ
örümceðinin yerine geçerek kendisini tanýtmaya
baþladý:

- Ben bahçelerde dolaþýr, aðaçlarýn dallarý
arasýnda 4,5 saate yakýn bir zaman içinde araba
tekerleði þeklindeki aðýmý kurarým.. Yaptýðým að in-
sanlarý öteden beri hayretler içerisinde býrakmýþtýr.
Kurduðum aðýmýn tam ortasýnda, bazen de
kenarýnda pusuya yatar ziyaretçilerimi beklerim..
Avýmý yakalayýp zehirlerim, sonra rýzkýmý yerim.

Sözünü bitiren bahçe örümceðinin yerine
toprak örümceði çýktý.

�Ben toprak içinde yaþar, topraðýn derinlik-
lerine doðru yuvamý yaparým. Yuvamýn kapýsý
menteþelidir. Dýþarýdan adeta toprak gibi görünür
yuvam. Bazen de yuvamýn kapýsýný yaylý yaparým.
Dýþarýya avýmý aramaða çýktýðým zaman kapý
kendiliðinden kapanýr.

Örümceklerin alkýþlarý arasýnda konuþmasýný
bitiren toprak örümceði daldan indi. Þimdi sýra Sal
Örümceðine gelmiþti.

�Benim yaptýklarýmý hiç bir örümcek yapamaz.
Topladýðým yapraklarý, küçük saplarý, ipek telle-
rimle sýký sýkýya baðlayarak bir sal yapar, avýmý da
bu sal sayesinde yakalarým.. Suda yüzer, küçük,
körpe hayvancýklarý yakalarým.

Sal örümceðinin bu þekilde gururlanmasýna bir
hayli kýzan, su örümceði konuþma yerine çýkmýþtý.
Su örümceði konuþmasýna þöyle baþladý.

� Asýl bizim hayatýmýz enteresandýr.
Biz duru ve temiz sular dibindeki bitkiler ara-

sýnda yaþarýz. Yuvamýz yüksek biçimdedir. Su ge-
çirmeyen yuvamýzý aþaðýya gelmek üzere bitki sap-
larýna veya sivri bir taþýn ucuna yerleþtiririz. Ara
sýra su üstüne çýkarak karnýmýn altýna ve bacakla-
rýmýn arasýnda bulunan tüylerin kenarýna hava
kabarcýklarý sokar, onlarý su içindeki yuvama götü-
rürüm. Bacaklarýmý fýrçalayarak hava kabarcýklarý
ile evimin içini aðzýna kadar doldururum. Yakala-
dýðým avýmý da burada yerim.. Yumurtalarýmý da
evimde saklar, böylece düþmanlardan uzak olarak
yavrularýmý büyütürüm.�

Su örümceði sözünü tamamlamýþ böbürlenerek
yerine gidiyordu. Baþkan, baþka konuþacak kimse
yok mu? dedi. Tam bu sýrada bütün örümceklerin
þaþkýn bakýþlarý arasýnda havadan adeta bir uçan
daire indi. Gelen pilot örümcekti.

�BENÝM HAYATIM HEPÝNÝZÝNKÝNDEN
DAHA ENTERESANDIR� diye sözlerine baþladý
devamla:

-Biz uçaklarýn, helikopterlerin keþfinden çok
önce hava seferlerine baþlamýþtýk. Ýnsanoðlu bizi
havalarda uçuþ halinde gördükten sonra uçak,
helikopterler yapmayý düþünmüþtür. Uçmak istedi-
ðimde, bir çalýnýn, bir parmaklýðýn veya sadece bir
toprak kümesinin tepesine çýkar, iplikler çýkarmaya
baþlarým. Bu iplikler havada þeytan uçurtmasý gibi
uçar. Ben þeytan uçurtmasýna asýlarak havalanýrým.
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Günlerce dolaþýr, deðiþik yerler görürüm. Pilot
örümcek sözünü bitirince gürültü tekrar baþladý.
Aralarýnda kýskançlýklar, sataþmalar baþlamýþtý.. Bu
da çok tabiidir. Zira örümcekler bir arada
duramazlar, birbirlerini yerler.

Bazý erkek örümcekler diþilerinin açlýðýný gider-
meyi düþünerek, onlara birer örümcek ikram edi-
yorlardý. Böylece açlýðýný gideren diþiye yaklaþmak
daha tehlikesiz oluyordu. Çünkü iri yapýlý olan diþi
örümcekler erkeðini zamansýz yakaladýðý vakit
onlarý yiyiveriyorlardý. Bunu bilen erkek örümcek-
ler müsait zamanlarda diþilerine ustalýkla yaklaþý-
yorlardý. Hemen sonra da erkek örümcekler kaçý-
yorlardý.. Bazen bacaklarý kopuyordu. Bu da kâr
sayýlýrdý. Zira kopan bacaðýn yerine yenisi çýkýyor-
du. Birçoklarý da kaçacak zaman bulamadýkla-
rýndan diþilerine yem oluyorlardý, örümcekler,
dünyanýn çeþitli yerlerinde yaþar, yüksekliði deniz
seviyesinden az olan çöllerden, altý bin metre
yükseklikteki yerlere kadar olan bölgeler örüm-
cekler için en elveriþli yerlerdir, örümcek birçoðu-
muzun sandýðý gibi böcek deðildir. Böcekleri yediði
için gayet faydalý olan örümcekler vücut yapýsý
itibariyle eklembacaklýlarýn hususiyetlerini gösterir.

Vücutlarý karýn ve gövde olmak üzere ikiye ayrýlýr.
Ayrýca gövdeye baðlý dört çift bacaðý bulunur. Ýnce
uzun bacaklarý yediþer eklemlidir. Bu hayvanlarda
iki çeþit göz vardýr: 

Birinci çeþit göz �GECE GÖZÜDÜR.� Karan-
lýkta görür, diðeri ise �GÜNDÜZ GÖZÜDÜR.� En
tanýnmýþý Amerika'da yaþayan �Karadul� isimli
örümcektir. Bunun zehiri insaný da öldürebilir.

Diþi örümcekler yumurtalarýný að ipeði ile
yaptýklarý kozalara torbalar býrakýrlar. Bazen bir
torbada yüzlerce yumurta bulunur. Sonbaharda
döllenen yumurtalar ancak ilkbaharda yavru verir.

Örümcek iplikleri pratik hayatta iþe yaramazsa
da teleskop ve buna benzer ince teknik âletlerde
kullanýlmaktadýr. Birçok yazarlarýn hayatýný konu
olarak ele aldýklarý örümceklerin elli bin çeþidi
vardýr. Her geçen günde yenileri keþfedilmektedir.

Av yakalamada en usta avcýlara, ev yapmada en
usta mimarlara, yüzmede en usta kaptanlara... V.s..
taþ çýkartacak olan bu örümcekler gösteriyorlar ki,
hikmetli bir SANATKÂR adýna iþ yapýyorlar.

..8..
sayý 26 / 2007

KARDELEN / MART

K



K itabýn ziynetleri (süsleri) harfleri ve ke-
limeleridir; sizinle harf harf konuþur.
Kâinat kitabýnýn süsleri ise, güneþler,

aylar, yýldýzlardýr. Onlarda manalý hareketleri ile
konuþur. Sema ise, sizinle, þimþekler, gök gürültü-
leri, katrelerden yazýlmýþ kelimeleri ile konuþur.

Konuþan yalnýz onlar deðil. Zemin bahçesinde
hayvanat nebatat denilen manidar kelimeler,
kendine has lisanlarý ile söyleþirler. Ayrý vadilerde
baþka bülbüller de var. Onlar da sanatlarýný yaprak,
çiçek ve meyve kelimeleri ile ilan ederler.

Evet, her bir bitki ve çok hususiyetleri ile kendi-
ne nazar edenlere bir þeyler anlatýr. Baharda gamze
çakan çiçekleri kýsa bir zamanda verdiði meyveleri,
etrafa neþr ettiði latif kokularý ve ziynetli libaslarý
ile bitkiler de yeryüzünün sakinleri ile konuþurlar.

Ýnsan incecik lisanlardan gelen fýsýltýlarý kulaðý-
nýn hassasiyeti nispetinde anlamaya çalýþýr. Fakat
bu görme, milyonda yalnýz beþtir, öbür taraftan
insan kulaðý belli frekanstaki sesleri duyabilir.
Demek iþitmesi de sýnýrlýdýr; gücü, kuvveti gibi.

Bu güne kadar birçok mahlûkatýn lisanlarýný an-
lama yolunda gayret sarf edilirken, zemin bahçe-
sinin sakinleri olan bitkilerin konuþmalarýnýn nasýl
olduðu, hayatlarýnýn ne þekilde sürüp gittiði mev-
zuunda da araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Bu mevzu-
daki araþtýrmalar ilim dünyasýna yeni bakýþ açýlarý
ve deðerlendirme imkânlarý kazandýrmaktadýr.
Laboratuarda yapýlan tecrübeler çok olmasýna
raðmen, bu dalda en geniþ araþtýrma New York�lu
Cleve Backster�in imzasýný taþýr. Backster�in 1960
yýlýnda baþladýðý çalýþmalarýnda kullandýðý âletler,
zayýf elektrik akýmlarýný ölçebilen ve bitki üzerinde
meydana gelen titreþimleri grafik üzerine kayýt
eden Galvonometrelerdir.

Ýnsanýn refah ve saadetine dokunan herhangi
bir tehdit, o insanýn ruh dünyasýný altüst eder.
Yapýlan araþtýrmalar neticesinde bu durumun,
bitkilerde de aynen cereyan ettiði gösterilmiþtir.

�Backster, kayýt cihazýnýn elektrotlarýný Dracena

bitkisinin kalýn yapraklarýna batýrýr. Bir müddet
sonra kayýt cihazýnda, bir gerilimin geçtiðini grafik
üstünde görür. Bu kayýt iþi beþ dakika devam eder.
Frekans (titreþim)lar aynýdýr. Bitkiler, o kadar
hassastýrlar ki, Backster içmekte olduðu sýcak
kahvenin içine sokmak sureti ile bitkinin canýný
yakmaya karar verir. Elektrotlara baðlý yapraklarýn,
Backster�in zihninde tasarladýðý alev ve yakma
görüntüsünden müteessir olduðu kayýt makinesinin
grafik üzerinde çizdiði çizgilerden öðrenilmiþtir.
Acaba bitki, onun zihnîni okumuþ mu idi?

Backster, kibrit almak için odadan ayrýlmýþtý.
Döndüðünde ayný tepkinin devam ettiðini gördü.
Ýstemeye istemeye, elektrotlarýn baðlý bulunduðu
yapraðý yakmaya koyuldu. Bu kez kayýtta endiþe
belirtilerine raðmen önceki heyecan yoktu. Daha
sonra bile bitkiden hiçbir tehdit gelmedi. Demek ki
dünyanýn yeþil libaslý sakinleri insanýn ruhî ve
bedenî hallerinden, tesir altýnda kalarak, böylece
insanla konuþuyordu. Sadece insanýn tehditlerine
karþý deðil odanýn içinde bulunan iki þahýstan biri
diðeri hakkýnda kötü düþündüðünde teessür
cereyan ediyordu.

1950�de Ýngiltere�de �This Week� dergisinde
yayýnlanan bir yazýda, sebzelerin elektrikî tepkile-
rini araþtýran Ýngiliz araþtýrmacý, toplanacaklarýný,
turþu yapacaklarýný veya yeneceklerini anlayan
domateslerin büyümediklerini tespit etti. Ýnsanlar
arzu, istek ve feryatlarýný, kaleme dökmek sureti ile
anlatýrlar. Bitkiler de kendi lisanlarý ile insanýn
ebed hissine ortak olmaya çalýþýrlar. Ýnsanlar bazý
hakikatleri yanlýþ gösterebilirler. Ama yapýlan
araþtýrmalar neticesi, bitkilerin hâdiselerin doðru
þahitleri olduklarý anlaþýlmýþtýr. Bir odaya konulan
bitkinin önünden geçen 100 kiþinin içinde katil
mevcuttur. Katil olmayan kiþilerin geçiþi anýnda
normal frekanslar kaydeden kayýt cihazý, katil
geldiði andan itibaren ibresinde meydana gelen
sapmalar ile doðrunun þahitliðini yapar ve hakký
ilân eder. Bu mevzudaki araþtýrmalar çok olmasýna
raðmen buraya ancak bir kaçýný alabildik.
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E nfeksiyon hastalýklarýndan korunmak
için alýnacak tedbirler ikiye ayrýlýr.
Bunlardan biri hastalýk yapýcý faktörün

çevreden uzaklaþtýrýlmasý, diðeri hastalýklara karþý
vücuda mukavemetin artýrýlmasýdýr. Yeni doðan bir
yavru için vücud mukavemetini artýrýcý en önemli
madde þüphesiz anne sütüdür. Anne sütünün bu
konudaki hususiyetlerine geçmeden önce vücuda
hastalýk yapýcý faktörlere karþý konulmuþ mekaniz-
malardan kýsaca bahsedelim.

Vücudun mikroorganizmalara (hastalýk faktö-
rüne) karþý bilinen müdafaa mekanizmalarý þun-
lardýr:

1- Vücuda giriþ kapýsýndaki vasat. Buna misaller
verelim:

1- Deride bulunan salgýlar mikroorganizmalarý
tahrip eder. Vücuda giriþine mani olurlar. 2-
Gözyaþýnda bulunan lizozim adý verilen enzim
tabiatýndaki bir madde mikroorganizmalarý sindirir,
onlarý parçalar. Çocuklarýn çok þeylere tepki olarak

gözyaþý dökmeleri boþ olmasa gerek. 3-Tükrük de
hâkezâ hastalýða karþý vücudu koruyucu bir sývýdýr.
Aðza giren mikroplarýn bir kýsmý tükrükle karýþýnca
tesirsiz hale gelirler. 4- Kulak yollarýndan salýnan
salgý mekanik ve kimyasal olarak kulak kanalýný
çeþitli hastalýklardan korur. 5- Solunum yollarýna
giren mikroplar da buradaki mukozayý uyararak
hapþýrýk refleksinin teþekkülüne sebeb olur.
Hapþýrýkla mikroplar dýþarý atýlýrlar. Ve þahýs artýk
birçok mik-roptan kurtulmuþ olur. 

2- Ýkinci bir müdafaa mekanizmasý da mikrop-
larýn vücutta vazifeli hücrelerce tanýnýp fagosite
edilmesidir. Fagositoz olayý, vücutta �çöpçü� diye
adlandýrýlan hücrelerce (makrofajlarca) yabancý bir
maddenin yenmesi olayýdýr. Vücudun bu vefakâr
hücresi bu fagosite ettiði maddeyi hususan mikrobu
ya kendisi sindirir ya da eðer sindirmezse çeþitli
yollardan vücuttan atýlmaya razý olur.

3- Üçüncü bir müdafaa mekanizmasý da
ANTÝKOR denen maddelerin vücutta yapýlarak

1. Düþünce halinde normal bitkinin hâli.
2. Kayýt cihazýna baðlanmasý.
3. Backster�in kibritle yakmayý düþündüðü an.
4. Kibriti yakýþ. .
5. Yapraðýn kýsa bir an yakýlýþý
Keþke insanlarýn da dilleri onlar kadar hakikate

dilbeste olabilseydi�.

ANNE SÜTÜ

Yahya ARSLAN / www.sizinti.com.tr
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mikroplarla (spesifik) olarak birleþtîrilmesidir. Bu
iþlemle mikrop vücutta tanýnýp damgalanmýþ olur.
Bundan sonra vücud artýk bunu barýndýrmaz. Bu,
vücuttaki yerleþtirilmiþ çeþitli mekanizmalarca ya
eritilir ya da yenip bitirilir.

Bu üç temel mekanizma düþünüldüðünde doðan
yavru hastalýklara karþý oldukça dayanýksýzdýr.
Çocuðun bu aciz vaziyeti karþýsýnda anne sütü
çocuk için çok mükemmel bir besin olmasý yanýnda,
hastalýklara karþý da harika bir tiryaktýr. Anne
sütüne bu vasýflarý veren hususiyetler, bilineni
kadarýyla þöyle sýralanabilir:

1- Yavru doðduðunda, ilk üç-dört günde gelen
sarý renkli alkali süte clostrum denir. Clostrum
içinde yavruda henüz yapýlamayan antikor
tabiatýnda maddeler vardýr. Bunlar annenin meme
bezinden salýnýr ve çocuk ince baðýrsaklarýndan
tamamen emilerek yavrunun antikor yapma
kabiliyeti geliþene kadar yavruyu mikroplara karþý
korur.

2- Yeni doðan çocuðun ince baðýrsaklarýn da
doðumdan sonraki ilk haftalarda anne sütü lacto-
bacillus bifidus denen koruyucu bakterilerin çoðal-
masýna yardým eder. Bu bakteriler sütteki laktozdan
laktik asit meydana getirir ve bu asit de zararlý
mikroplarýn çoðalmalarýna mâni olur.

3- Anne sütü ayný zamanda lizozim denen ve
bakterilerin zararsýz hale getirilmesinde rol oynayan
bir enzimi de yüksek oranda ihtiva eder.

4- Anne sütünde bulunan Lactoferrin bazý
zararlý bakterilerin demirini tahrip ederek onlarýn
çoðalmasýný önler.

5- Anne sütünden bebeðe taþýnan bir baþka
unsur da ilk haftalarda anne sütünde mm3 de
1000�4000 arasýnda bulunan beyaz kürelerdir.
(Lökositler) beyaz küreler yukarýda anlatýlan
müdafaa mekanizmalarýndan Özellikle ikincisinde
yani mikrobun fagosite, edilmesinde çok önemli-
dirler.

6- Yapýlan birçok araþtýrmalarda anne sütünde
Polio, Echo, Coxsakie virusu, Hemofilus Enfluenza
basili, Tetanos basili, Streptekok, Stafilokok, Pno-
mokok, E.coli gibi mikroorganizmalara karþý anti-
korlar da bulunmuþtur. Anne sütü ile beslenenlerde
bu hastalýklarýn görülme sýklýðý daha azdýr.

Anlatýlan bu hususiyetler inek sütünde yoktur.
Konu buraya gelmiþken anne sütünün inek sütüne
olan üstünlüklerinden bir kaçýný daha sayalým.

Büyüme, hücre bölünmesi için lâzým olan sistin
aminoasidi, insan sütünde inek sütünden daha
fazladýr.

Ýnek sütünde yaðýn ancak %60�ý emilirken anne
sütünde bu oran % 90�dýr. Ayrýca sütte bulunan
þekerin tamamý Laktoz�dur. LAKTOZ en az tatlý
olan þekerdir. Ve ileriki yýllarda tatlý besinlere aþýrý
isteði önler. Bu da dolaylý olarak diþ çürümesi, aþýrý
þiþmanlýk, diyabet (þeker hastalýðý) için bir frenleme
olabilir. 

Ayrýca kolesterol anne sütünde inek sütünden
çok daha fazladýr. Bunun hikmeti bugün için
bilinmiyor. Fakat bu da yavruya çok faydalar
gözetilerek gönderilmiþ olsa gerektir.
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Bazý sevgiler vardýr~siz ararsýnýz, 
Bazý sevgiler vardýr~ birden belirir 
Çok nadir ve zor yerlerde bulunan 

Kardelen çiçeði gibi. 
Çýkýverir umulmayan ortamlarda. 

Ve 
Ýnsana umudu, yaþamý, 
Maðrurluðun zerafetini, 

Kaliteyi, 
Kaybolmayan deðerleri, 

Paylaþmayý hatýrlatýr. 
Gülümsersiniz 
Nadide bir þey 

Bulduðunuzun bilincinde. 
Uzanýverir eliniz güvenle 

Hoþgeldin diyerek 
Kardelen çiçeðine. 

h.y.r.y__04.2006/Erzurum

Þair Hayriye Gaygýn
Þiirin Telif Haklarý Þaire Aittir

www.sairlerbirligi.com



Y ýldýrým, dünyanýn yaratýlmasýndan beri
meydana gelen hadiselerden birisidir.
Ýlahî terbiyeden mahrum, O'ndan mesaj

getiren elçilerin anlattýðý hakikatleri kabul etmeyen
insanlar, kâinatta meydana gelen eþya ve hadise-
lerin mahiyetini anlamaktan uzak kaldýlar. Kendi-
lerine verilen korku hissini yanlýþ yerlerde kullanýp,
kâinatta meydana gelen olaylardan korkup hayat-
larýný endiþe içinde geçirdiler. Canlarýn öldürücü ve
cisimleri tahrib edici hususiyetlerinden dolayý
yýldýrýmdan da korktular. Bazý iptidaî kavimler yýl-
dýrým; "tanrýlarýnýn" kendilerine fýrlattýðý alevli mýz-
raklar, bazýlarý da "gök tanrýlarý"nýn yeryüzüne fýr-
lattýðý çekicin izleri olduðunu sandýlar. 

Yýldýrýmlar üzerinde gerçeðe yakýn esaslý ve
köklü araþtýrmalar 18. y.y'da yapýlmaya baþlamýþtýr,
Ýngiliz Wale birbirine sürtülen kehribarýn çýkardýðý
þerare ve sesin sebebinin yýldýrým ve gök gürültü-
sünde ayný olabileceðini söyledi. 1752 yýlýnda
Amerikalý Benjamin Franklin yaðmurlu bir havada
uçurtmanýn ipinden anahtar geçirdi, birden anah-
tardan etrafa þeraleler yayýldýðýný gözledi. Böylece
ölme tehlikesini göz önüne alarak bu korkunç ateþ
þualarýnýn elektrikî bir hadise olduðunu ispata
çalýþtý. Mahiyetini anlamak gayesi ile araþtýrma ve
çalýþmalarý, elektriðin tatbikatýna zemin hazýrladý.
Çalýþmalarý paratonerin keþfiyle neticelendi. 

Dünya, daima doldurulmaya ihtiyacý bulunan
büyük bir akümülatöre benzer. Bulut olmayan
yerlerde, negatif yüklü dünyadan pozitif yüklü olan
yüksek atmosfere elektrik sýzar. Bu sýzma, kaybolan
elektriði toplayýp biriktiren fýrtýna bulutlan tara-
fýndan dünyaya tekrar verilir. Bir bulut, dünyanýn
yükünün 100 milyon katý kadar kuvvetli elektrik
biriktirebilir. 

Bir fýrtýna bulutunun alt kýsmýnda pozitif yükten
oluþan bir tabaka mevcuttur. Bunun üzerindeki
tabaka negatif yükle yüklüdür. Bulutun en üst
kýsmý yine pozitif yüklüdür. Elektrik yüklerinin her
ayrýlýþýnda bir gerilim alaný oluþur. Oluþan gerilim
izolasyon tabakasýný zorlayýp dayanma gücünü

aþarsa bir þerare bir yandan öte yana sýçrar ve
þimþek çakar. Hava, fýrtýna bulutlan da izolatör
vazifesini görmektedir. Çok kýsa bir zamanda geçen
elektrik akýmý, yük farklarýnýn bir kýsmýný
denkleþtirir. 

Yeryüzündeki bir nokta ile bir bulut arasýnda
boþalma kývýlcýmý çýkanca bu noktaya yýldýrým
düþtü denir. Yýldýrýmýn ýþýklý görünüþü için þimþek
terimi kullanýlmaktadýr. Gök gürültüsü, yýldýrým
oluþurken ýþýkla çýkan gürültüyü belirtir. 

Þimþek, 1/100 saniyelik aralýklarla meydana
gelen kýsmî boþalmalardan ibarettir. Bu boþalmalar
bulutla toprak arasýnda aþaðýdan yukarý, yukarýdan
aþaðýya ve iniþli çýkýþlý olduðundan gök gürültüsü
uzaklaþýr ve yaklaþýr gibi duyulmaktadýr. 

Yýldýrýmlarý oluþtuklarý ve düþtükleri yerlere
göre üç kýsma ayýrabiliriz. Bunlardan birincisi bulut
yýldýrýmlarýdýr. Bunlar yýldýrýmlarýn büyük bir
kýsmýný teþkil edip, bulut içinde oluþur ve bulut
içinde kalýrlar. Ýkinci kýsým yýldýrýmlar ise bulutla
oluþup diðerine atlarlar. Bu kýsmýn sayýsý da yer
yýldýrmalarýnýnkinden fazladýr. Üçüncüsü ise yer
yýldýrýmlarýdýr. Yýldýrýmlarýn az bir kýsmýný teþkil
eden bu kýsým bir bulutla oluþur ve yere düþer. Bu
oluþum ve düþüþ için saniyenin çok küçük bir kýsmý
yeterlidir. 

Þimþeðin yapýsý, günümüzde iki döner objektifi
ile sabit bir fotoðraf camý bulunan Boys fotoðraf
makinesiyle çekilen fotoðraflarla daha da iyi
anlaþýlmýþtýr. Bu çekilen fotoðraflarla ve yýldýrýmý
yakýndan inceleme imkânlarýnýn doðmasýndan
sonra birkaç hususî þimþek hâli belirlenebilmiþtir.
Dal budak salmýþ yýldýrýmlar, çizgi yýldýrýmlarý,
aþaðýya inen yukarýya çýkan yýldýrýmlarýn yanýnda
sýcak, soðuk yýldýrýmlarýn varlýðý tesbit edilebilmiþ-
tir. Ýlim adamlarýnýn þimdiye kadar müþahede ede-
medikleri fakat halkýn gördüklerini iddia ettikleri
kürevî yýldýrýmlarýn varlýðý söylentiden öteye
geçmemiþtir. Bu yýldýrýmlar anlatýldýklarýna göre
güya, parlayan toplar gibi rahatça havada süzülüp
türlü hareketler yapmaktadýrlar. Geniþliklerinin 20-
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25 m. kadar olduðu, parlaklýklarýnýn birçok renk
tonu arasýnda deðiþtiði söylenmektedir. 

Yýldýrýmlarýn ölçülmesi ve parçalanmasý çalýþ-
malarýnda bulunan Ýsviçre'li Kari Berger, yýldýrým
hakkýnda bilinmeyen birçok noktayý açýklýða
kavuþturdu. Berger, Ýsviçre'nin 915 m. yüksek-
likteki "San Solvatore" daðýna 70 m. yükseklikte
çelik bir kule yaptýrdý. Sonra bu kulenin yanýna bir
ikincisini ilave etti. Bu kulelerden her yýl, çevreye
ve kulelere çarpan 100'e yakýn yýldýrýmý tetkik etme
imkânýný buldu. Binanýn içine yerleþtirilen teknik
aletlerle yýldýrýmýn fotoðrafýný çekti. Yýldýrýmlar
üzerinde yaptýðý çalýþmalar neticesinde sýcak ve
soðuk yýldýrýmlarýn keyfiyetlerini ortaya çýkardý. Sý-
cak yýldýrýmlar yangýnlara sebeb olduðu halde soðuk
yýldýrýmlar yangýn çýkarmýyordu. Bunun sebebi de
soðuk yýldýrýmlarýn sýcak yýldýrýmlardan daha az bir
sürede oluþup hemen tesirini kaybetmesiydi.
Dolayýsýyla düþtüðü madde üzerinde, o maddelerin
yeterli tutuþma sýcaklýðýný saðlayabilecek süreden az
duruyordu. Böylece o madde için gerekli aktivas-
yon enerjisi saðlanmamýþ oluyordu. 

Berger, yýldýrýmlarýn % 20'sinin "aþaðýdan yukarý
çýkan" yýldýrýmlar olduðunu gözledi. Bu tip
yýldýrýmlar hususî þartlarda ve muayyen bölgelerde
olabiliyordu. Açýk arazi ve evlerde oluþmadýðý halde
maden tepeli daðlarda, gemi direkleri ve yüksek
bacalarýn çevresinde görülebiliyordu. 

Yüksek hýz fotografisiyle yýldýrýmýn her seviye-
sini tesbit mümkün olmaktadýr. Bir buluttan dýþa-
rýya fýrlayan bir yýldýrýmýn hýzý saniyede 150 bin
km'dir. Yýldýrým, yolunun her 50 m'sinde bir, yolunu
deðiþtirdiðinden zikzaklý bir yol izler. Esas yýldýrým,
saniyenin bir kaç milyonda biri kadar bir süre durur.
Onu yakalamak için yerden çýkan bir yýldýzýma veya
sivri bir cisme rastladýðýnda kýsa devre meydana
gelir. 

Dünya üzerinde her saniye tahminen 1800
fýrtýna patlak vermekte, her saniye ortalama 100
defa 300-2700 m. uzunlukta þeritler halinde de
yýldýrým düþmektedir. Bir tek yýldýrým 3.750 milyon
kilovatlýk elektrik gücü taþýyabilir. Bir yýlda
dünyaya ortalama 3 milyar düþtüðüne göre,
yýldýrýmlar dünyamýza 11,25.10 kilovatlýk enerji
taþýmýþ olurlar. Gerilimleri 100 milyon volt olan
yýldýrýmlar beraberlerinde 100 bin amperlik akým
götürürler. Yýldýrýmlarýn sýcaklýðý, güneþin yüzeyin-
deki sýcaklýktan 5 kat daha fazladýr. Bu sýcaklýkta
30.000°C dolaylarýndadýr. Saniyedeki hýzlan

100.000 km. bulan yýldýrýmlar enerjilerinin % 75'ini
geçtikleri yollar üzerindeki havaya ýsý enerjisi
halinde vererek daðýtýrlar. Herhangi bir yýldýrýmýn
yolu üzerindeki havanýn sýcaklýðý 15-20 bin °C'ye
yükselir. Bu yükseliþ havanýn genleþmesini saðlar.
Bu hadise 25 km. uzaktan gök gürültüsü þeklinde
duyulan ses dalgalarýný doðurur. 

Yýldýrým her yýl takriben yarým milyarlýk mal
kaybýna sebeb olmaktadýr. ABD' de her yýl 90
milyon yýldýrýmdan 50.000'i evlere çarpmaktadýr.
Almanya'da yýlda yaklaþýk 100 kiþi yýldýrýmdan
ölmektedir. Bu sayý Dünya nüfusuna göre 1000-
2000 kiþiyi bulmaktadýr. Yýldýrým çarpma ihtimali
Dünyanýn her yerinde ayný deðildir. Zira yýldýrým
oluþabilmesi için fýrtýna bulutu gerekir. Fýrtýnayý
meydana getiren unsurlar nem ve sýcaklýktýr. Kutup
bölgelerinde sýcaklýk, çöllerde de nem olmadýðý için
oralara ne yýldýrým düþer ne de gök güder. 

Yýldýrýmýn elektrikle çalýþan vasýtalara yaptýðý
hasar yüz milyonlarca dolan bulur. Radyo
parazitlenir, televizyon net yayýn yapamaz, elektrik
hattýna yýldýrým düþerse yüksek gerilim oluþur. Bu
gerilim þehirlerde pek tehlikeli olmamakla beraber
köylerde oluþursa zararý büyük buudlara ulaþabilir.
Telefon hattýna düþen yýldýrým o an telefon etmekte
olan kiþiyi öldürebilir. Ayný zamanda yýldýrým çarp-
malarýnda kalbin durmasý, ölüme sebep olmaktadýr. 

Yýldýrýmýn, yukarýda saydýðýmýz zararlarý olma-
sýna raðmen kendisinden kolayca korunulabilir.
Paratonerler, binanýn üstüne konur ve çevrede
oluþan yýldýrýmýn yolunu kesip onu yakalayarak hiç
bir zarara sebeb olmadan topraða gönderebilir. Açýk
bir arazide fýrtýnaya tutulan bir kimse ortada yalnýz
duran bir aðacýn (cinsine bakmadan) yapraklan
altýna sýðýnmaktan sakýnmalýdýr. Düz arazide ise en
yüksek noktayý teþkil etmemek için yere çömelerek
beklenmelidir. Ormanlýk bir bölgede ise genç
aðaçlarýn altýna sýðýnmalýdýr. 

Kâinat Kitabýnýn her harfine binler hikmet
takan Kudret, sanki yýldýrýmý, gayb âleminde hik-
metleriyle yükleyip mevcudatýn üzerine boþaltýyor.
Hadiselerden tevahhuþ etmemek, eþyadan ürkme-
mek için eþya ve hadiselere bakýþýmýzý "Evet herþey
ya hakikaten güzeldir ya bizzat güzeldir veya netice-
leri itibarýyla güzeldir" sözüyle berraklaþtýrabiliriz.
Ýnsanýmýzýn; sebebler mâniasýný aþýp tabiat batak-
lýðýndan kurtularak eþya ve hadiselerin ardýndaki
gizli manalarý okuyup, kendine düþen vazifeyi idrak
edebilmesi dileðiyle.
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Ç içekler, bitkilerin en fazla dikkati çeken
ve hayranlýk hâsýl ederek Sanatkârýný
iþaret eden organlarýdýr. Çiçek, çiçek

veren bitkilerin hususi bir vasfý olup, bitkilerin
çýplak tohumlular(Cymnosperm'ler) ve örtülü to-
humlular (Angiosperm'ler) olmak üzere ikiye ayrýl-
masýný temin ederler. 

Gymnosperm'lerde tohum taslaklarý ve bunlar-
dan meydana gelen tohumlarýn, meyve yaprak-
larýnda (karpel) serbest ve üzerleri açýk bir þekilde
bulunmasýna karþý, Angiosperm'lerde tohumlar yu-
murtalýk (pistil) içinde muhafaza edilir. Gymons-
perm'lerin çiçekleri daha çok rüzgârla tozlaþmaya,
angiosperm'lerin çiçekleri ise böcekler ve kuþlar va-
sýtasýyla tozlaþmaya müsait bir þekilde yaratýlmýþtýr. 

Çiçeklerin renkleri ve þekilleri çok çeþitli
olduðundan burada birkaç misal yardýmýyla
açýklamaya çalýþacaðýz. 

Hergün birçok çeþidini gördüðümüz çiçeklerin
sadece renkleri, þekilleri ve kokularýyla meþgul olur,
meydana geliþ ve inkiþaflarýyla, ince sanatlarý ile
alâkalý sorularý ikinci plana býrakýrýz. Oysa çiçekleri
esaslý bir incelemeye tâbi tutmak mümkündür.
Bunun için birçok ünlü Botanik uzmaný meþgul
olmuþlardýr. Titizlikle yürütülen uzun süreli
çalýþmalarda, deðiþik metodlarla çiçeklerin hayret
verici sanatlý yapýlarý ve üremelerini temin eden
ilkah organlarýnýn meydana geliþ zamanlarý ve
þekilleri araþtýrýlmýþtýr. 

Çiçeðin yapýsýný ait olduðu bitkinin tohumlarýna
fihriste olarak dereceden Zatýn, çeþitli dýþ tesirleri
(rüzgâr, yaðýþ, yer çekimi) ve çiçekten beslenme
kaynaðý olarak istifade eden böcekler ve kuþlarýn
durumunu da hesaba katarak en uygun þekilde
yarattýðý anlaþýlmýþtýr. 

Çiçekleri hayranlýkla seyretmek yerine meselâ
þu sorulan sorabiliriz: "Manolya tomurcuðunu kýþýn
rüzgârlarýndan koruyan tüylü kapüþon nasýl hâsýl
olmuþtur? Çiçek kýlýfý (peri ant) nasýl meydana gelir
veya çiçeðin renginin kaynaðý nedir? Gülün kokusu
ile karanfilin kokusunu ayrý ayrý, lâle ile sümbülün

renklerini çeþit çeþit birbirine karýþtýrmadan yapan
kimdir? Nergislerin trampetleri (korona) niçin
bazen uzun bazen de kýsadýr? Bunlar araþtýrmacýnýn
cevap bulmaya çalýþtýðý binlerce sorudan sadece
birkaçýdýr. Bu sorulara gören bir göz ve düþünen bir
beyin ile cevap ararsak sonunda eseri meydana
getiren ve tesirleri perde olarak kullanan Müessir-i
Hakikiyi bulabiliriz. 

Çiçeklerin bu kadar bol çeþitli olmalarýnda en
birinci rol üç temel organ olan kök, sap ve yapraða
verilmiþtir. Bunlarýn çeþitli kombinasyonlarýyla
deðiþik tipte çiçekler yaratýlmýþtýr. Bazý çiçek türleri
(meselâ, turpgiller) birbirine çok benzediklerinden
bütün familyayý karakterize ederler. Buna karþýlýk
baþka familyalarda mesela, orkidelerde yaklaþýk
20.000 çiçekte, hatta türler arasýnda hususiyle
dudak kýsýmlarýnýn birbirinden farklý olduðu sýk sýk
müþahede edilir. 

Bazý çiçeklerde yapraklar uzun bir eksenin
etrafýnda spiral þekilde dizilmiþlerdir. Bazý çiçek-
lerde erkeklik ve diþilik organlarý ayný çiçekte
bulunduðu gibi bazýlarýnda da ayný bitkide fakat
ayrý ayrý çiçeklerde, bir kýsmýnda ise tamamen iki
ayrý bitki üzerindedir. Rüzgârla tozlaþan bitkiler bol
miktarda polen (çiçektozu) üretirler, böcekle
tozlaþanlar ise az polen üretirler. Fakat böcekler
için daha çekici olmasý bunlarda bol miktarda
nektar (balözü) hâsýl edilir, bu sayede nesillerinin
devamý da temin edilmiþ olur. 

Bazý çiçeklerin tablasý, yumurtalýðý daha iyi
muhafaza edecek þekilde derinleþmiþ, hatta çukur-
laþmýþtýr. Tohum taslaklarý kapalý yumurtalýðýn
içine gömülmüþ, polenleri yakalayan hususî organ-
lar (yapýþkan tepecik ve boyuncuk gibi) inkiþaf
etmiþ, boyuncuk uzayarak tepeciði çiçeðin dýþýna
çýkarmýþ, böylelikle döllenmeye daha müsait bir
zemin hazýrlanmýþtýr. Bazý çiçeklerde çanak yaprak-
lar, taç yapraklar, erkek ve diþi organlar kesintisiz
bir spiral üzerinde dizildiði halde bazýlarýnda, kýsmî
sikluslara bölünmüþtür, meselâ taç yapraklar ayrý
bir spiral, çanak yaprakla ayrý bir spiral düzeninde
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dizilmiþlerdir. Manolya çiçeðinde erkek organlar
(androkeum) ve diþi organlar (ginekeum) spiral
vaziyetinde dizili olduðu halde, taç yapraklarý daire
þeklinde dizilmiþlerdir. Pek çok çiçeklerde ise her
siklusun ihtiva ettiði organlarýn sayýsý belli bir ölçü'
dâhilinde katiyen deðiþmez, meselâ dikotiledon-
larda (çift çenekliler) 5 veya 5'in katlan, monoko-
tiledonlarda (tek çenekliler) 3 veya 3'ün katlarý ile
sýnýrlanmýþtýr. Bazý çiçeklerde daire düzeninde
dizilen taç yapraklarý boru ve huni meydana
getirecek þekilde birleþtirilmiþtir. Çiçeklerin bazýsý
birden fazla eksene göre (radyal) simetrik yara-
týldýðý gibi, bazýlarý asimetrik veya tek eksene göre
simetrik yaratýlmýþtýr. 

Manolya, kamelya, leylak ve lâle gibi büyük
çiçekler genellikle sapýn ucunda tek baþýna veya az
sayýda çiçekten meydana gelen çiçek durumunda
yer alýrlar. Çiçekler küçüldükçe birbirine yaklaþa-
rak salkým (belirsiz çiçek durumu), talkým (belirli
çiçek durumu) sayvan (þemsiye) veya baþka þekil-
lerde olabilirler. 

Çiçek durumunda yer alan çiçekler birbirlerine
ne kadar bitiþikse, yapýlarý da o kadar kýsa bir
zamanda iþbölümüne uyacak þekilde yaratýlmýþtýr.
Meselâ sayvaný ele alalým, Heracleum sphondyliu-

mun kenar yapraklan sigomorfik (bir eksene göre
simetrik) bir karakterde yaratýlarak ýþýk doðrultu-
sunda dýþarýya uzanýr. Kýzýlcýk aðacýnda ise üst
yapraklarda gittikçe küçülen çiçek durumunun
etrafýný sararak irileþirler ve alacalý renklere
bürünürler. Böyle bir çiçek durumu ilk bakýþta tek
bir çiçeði andýrýr; fakat bu büyük çiçek, bir çiçeðin
bütün fonksiyonlarýný ifa etmesine raðmen þekil
bakýmýndan çiçek deðil, bir çiçek durumu, yani
çiçek grubudur. Ayçiçeði, papatya ve yýldýzçiçeðini
de bunlara misal verebiliriz. 

Zemin bahçesini rengârenk süsleyerek çeþitli
kokular neþreden, bu kadar çeþitli ve ayrý ayrý
nakýþlar taþýyan çiçekler anlayanlara hâl dili ile
Nakkaþ'ýný söyler onu hatýrlatýrlar. Fakat bu dilden
ancak kalb gözü açýk olanlar anlayabilir, nasýl ki
bilmediðimiz bir lisaný anlamak için çalýþmak
gerekir, aynen öyle de kalb gözünü çalýþtýrarak
canlýlarýn hâl dillerini öðrenmek ve bununla
tefekkür ederek kâinat Sahibi'ni bulmak her akýllý
insanýn yapacaðý iþtir.
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D üþüncenin temeli dildir. Psikologlar
�insan, kelimelerle düþünür� derler. Bu
yüzden dil ile düþünce arasýndaki alâka

çok büyüktür. Düþüncenin saðlam bir þekilde or-
taya çýkmasý kelime örgülerinin durumuna baðlýdýr.
Basit konuþma dilinden ilmî düþünceye, tefekküre
çýkýþý her mefhum için bir kelime bulmakla
mümkündür.

Bir bakýma dilin zengin olmasý demek, dilde her
mefhumu karþýlayan ayrý bir kelimenin bulunmasý
ve nüanslarýn ayrý kelimelerle ifade edilmesi
demektir.

Bir memlekette ilmin geliþmesi de buna baðlýdýr.
Dil ile, ilim, kültür ve fen, hattâ teknik arasýnda,
sanýldýðýndan çok daha fazla münâsebet vardýr.
Henüz terminolojisi teþekkül etmemiþ bir ilim
dalýnda, derinleþme �söz konusu� olamaz.

Bundan dolayýdýr ki ilimde, sanatta, kültür ve
teknikte ilerlemiþ milletlerin dilleri çok zengindir.
Batý âleminin üç zirvesi, ünlü Ýngiliz edebiyatçýsý
Shakespeare, Fransýz edebiyatçýsý Hugo, büyük
Alman edebiyatçýsý Geothe, eserlerinde çeþit itibarý
ile en fazla kelime kullanan sanatçýlardýr. Yâni
onlar her mefhumun, her nüansýn dilde karþýlýðýný
en iyi þekilde bilen kimselerdir. Hattâ bir Fransýz
tenkitçisinin mübalaðalý olmakla birlikte, gerçeði
anlatmasý bakýmýndan dikkate deðer bir sözü
vardýr.Victor Hugo, muhakkak ki doðduðu zaman
Larousse�u ezbere biliyordu.�

Bütün büyük yazarlar, filozoflar ve ilim adamlarý
dil mevzuunda gerekli hassasiyeti göstermiþlerdir.
Çünkü �dil düþüncenin âletidir�, çünkü �dil düþün-
cenin anasýdýr� Dil olmadan ilim, sanat, kültür,
medeniyet hattâ cemiyet ve insan olamaz.

Büyük, zengin bir dilin de �öz� olmak, �arý�
olmak gibi hususiyetleri olmasý imkânsýzdýr. Bir dili
�öz dil�,�arý dil� yapmaya kalkýþmak; o dili kullanan
milleti, medeniyet yarýþýnda en arkada; ilimde,
sanatta, kültürde en geride býrakmaya teþebbüs
etmek demektir. Bu ise koskoca bir milletin
kaderiyle oynamaktýr.

Ayrýca çok önemli bir nokta da þudur:
Dil, milleti ayakta tutan, bir milleti yýkýlmaktan,

yok olmaktan kurtaran en mühim unsurlardan
biridir. Bir millet kültür deðerlerini, manevî deðer-
lerini, mazisini dil sayesinde öðrenir. Eðer milleti
meydana getiren fertler, dillerini iyi bilmezlerse
geçmiþ nesillerin dillerine yabancý kalýrlarsa; onlarý
bilemez, anlayamaz, sevemezler, kýsacasý onlarla
alâkalarý kopmuþ olur. Mazisini bilmeyen, geçmiþiy-
le alâkasýný kesen milletler ise, yýkýlmaya mahkûm-
dur. Çünkü biz, þâirin ifadesiyle �kökü mazide olan
âtiyiz�. Mazisi olmayanýn âtisi de yoktur

Onun içindir ki batý milletlerinde dil eðitim ve
öðretimi çok ciddî bir þekilde ele alýnmaktadýr.
Meselâ; Avrupalý, gençlere sadece kendi dilini
deðil, kültürünün ortak dili olan Lâtince ve
Grekçeyi de öðretiyor. Bir batýlý, en az kendi
kültürünü okuyacak, anlayacak kadar dilini biliyor.

Peki ya biz?... Ya bizim neslimiz?...
Bizde ise durum bambaþka; gençler günümüzde

deðil mazisini okumak, anlamak, 20-30 yýl öncesini
bile anlayamaz hâle gelmiþtir. Anne-Baba ve oðul
anlaþamaz hâle getirilmiþtir.

�Dilimizi özleþtiriyoruz� diyerek, halk diline
girmiþ, yerleþmiþ, 1000 yýldan beri, bu milletin
kullandýðý bir yýðýn kelime Türkçe�den atýlarak,
sâdece belli bir gurubun konuþtuðu sun�î bir dil
meydana getirmek hatâsýna düþülmüþtür. Böylece
Türk dili günümüzde, tatlýlýðýný, sadeliðini, berrak-
lýðýný, ifâde zenginliðini kaybetme, kýsýrlaþma tehli-
kesiyle karþý karþýya getirilmiþ, 300-500 kelimeyle
konuþan gençler yetiþtirilmiþtir.

Türk dilinin bu durumu çok ciddi ve tehlikeli
buudlara ulaþmýþtýr. Çünkü dilimizde kullanýlan
Türkçeleþmiþ bir kelimenin atýlmasý, ilk anda bir
tek kelime atmak gibi görünürse de aslýnda, 10, 15,
20 ve daha çok mânâyý yok etmektir. Meselâ; akýl
kelimesi lisânýmýzda; �akýl almamak�, �akýl erdire-
memek�, �akýl etmek�,�akýl hastasý�, �aklý baþýna
gelmek�, �aklý baþýnda olmamak�, �aklý baþýndan
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S oðuk su içinde insan hýzlý bir þekilde
donar, iç ýsýsý ehemmiyetli derecede azalýr
ve nihayet þuur kaybýndan sonra ölüm

husule gelir. Koruyucu elbise olmadan bu þekildeki
þahýslarýn yarýsýndan çoðu için 18°C suda yaþama
süresi 4 saati geçmez. Bütün memeliler ve kuþlarda
olduðu gibi insanda da içteki yüksek ve devamlý ýsý,
termo-regülasyon denen fizyolojik bir hadise saye-
sinde deðiþik sýcaklýklara raðmen sabit bir þekilde
korunur. Bu düzenleme, organizmanýn ýsý üretimi
ve kaybý mekanizmalarýyla olur. Fakat belli bir
eþiðin üstünde homoterm ýsýsýný artýk kontrol
edemez hale gelir. Isý iletimi suda havadakine göre
yirmi kat daha fazladýr. Bununla beraber bazý deniz
kuþlarý bu vasata uymuþ �adapte olmuþ� durumda-
dýrlar. Bu bilhassa penguenlerde bahis mevzuu olup
bunlarýn coðrafi daðýlýmý Ekvator�dan Antarkti-
ka�ya kadar izoterm denizleri takip eder. Bu sularda
sýcaklýk 28°C ile -1,5°C arasýnda deðiþir. Bu hay-
vanlar hayatlarýnýn üçte ikisinden fazlasýný denizde
yiyecek aramakla geçirirler. Toprakta ancak tüy

deðiþimi ye çaprazlaþma zamanlarýnda bulunurlar.
Hayatýn baþlangýcýnda yavru penguen ebeveynleri
tarafýndan beslenir. Bu süre aþaðý yukarý 10�11 ay
olup toprakta geçer. Yavru ekini ayýnda topraðý terk
ettiði zaman suyun ortalama sýcaklýðý 5°C�dir.

Deniz hayatýna geçiþ giderek artan bir þekilde
olur ve soðuk suda kalma süresi gittikçe artar.
Bundan dolayý penguen yavrularý, soðuk suya
batýrma tesirlerini araþtýrmak için ideal bir model
teþkil ederler. Peki, topraktan denize geçiþ esna-
sýnda yeni hayat þartlarýna �adaptasyon� nasýl ol-
maktadýr? Bu adaptasyon, genetik olarak mý mey-
dana gelir, yoksa genç penguenin geliþmesi esna-
sýnda sonradan kazanýlan bir durum mu mevzu
bahistir?

Isý üretimi ve kaybý arasýnda yeni bir denge:
Bu sorulara cevap verebilmek için sýcaklýðý

devamlý olarak 7�8°C olan kapalý bir küvette
tekrar eden batýrmalarla soðuk suda genç penguen
üzerinde araþtýrmalar yapýlmýþtýr. 

gitmek�, �aklý durmak�, �akýl ermek�, �aklý
kesmek�, �aklý yatmak�, �aklýna esmek�, �aklýna
geleni söylemek�, �aklýna gelmek�, �aklýna
koymak�, �aklýna sýðdýrmak�, �aklýna þaþmak�,
�aklýna turp sýkmak�, �aklýnda tutmak�, �aklýndan
geçmek�, �aklýndan zoru olmak�, �aklýný baþýna
almak�, �aklýný bozmak�, �aklýný çalmak�, �aklýný
çelmek�, �aklýný oynatmak�, �aklýný peynir ekmekle
yemek�, �aklýnýn terazisi bozulmak�, �aklýyla bin
yaþamak�, �akýllara durgunluk vermek�... gibi, her
biri ayrýca çeþitli mânâlara gelen, zengin bir kelime
ve mânâ ailesi kurmuþtur.

Dolayýsýyla, bir tek �akýl� kelimesi Türkçe
deðildir diye atýlmakla, dilimizden bir yýðýn mânâ
ve deyim atýlmýþ olacaktýr.

Böyle 1000 kelime Türkçe�den atýlsa, bu 15-20
bin mânâ ve deyim eder ki, bu durum, Türkçe�ye
yapýlmak istenen fenalýðýn ancak bir parçasýdýr.

Türkçeleþmiþ 15-20 bin kelime atýldýðý zaman ise,
mesele korkunç buudlara ulaþacaktýr.

Bu çok ciddî durum karþýsýnda, çok hassas
davranmak, mazisini, milletini, Türkçeyi seven-
lerin en büyük vazifesi olmalýdýr.

Soðuða Karþý Korunmada

PENGUENLER

Dr. Þerafeddin ALAN / www.sizinti.com.tr
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Ýlk batýrmada ýsý kaybý çok mühim ve maksi-
maldi. Sonra ard arda batýrmalar devam ettikçe ýsý
kaybý daha az olur ve nihayet normale döner
(Havadaki baþlangýç deðerine yakýn). Buna paralel
olarak oksijen tüketimi ve CO2 üretimiyle ölçülen
metabolizma ehemmiyetli derecede artar.

Bu oksidasyonlar organizmada ýsý üretiminin
kaynaðýný teþkil ederler. Böylece, ýsý kaybý ve
sýcaklýk üretimi arasýnda topraktayken var olan
denge, ilk batýrmadan itibaren bozulur. Bu
fenomen, yavru penguenin iç ýsýsýnda hafif bir
azalmayla kendini gösterir (hipodermi). Fakat
batýrmalar devam ettikçe bu sabitleþir ve devamlý
ve yüksek bir seviyede kalýr (38.9°) Buna karþýlýk
etraftaki deri ýsýsý suyun sýcaklýðýna yakýn bir deðere
ulaþmak için yavaþ yavaþ düþer. Böylece iç ýsý ile
etraf ýsý arasýndaki fark ehemmiyetli derecede artar.
Bu fark hiç suya girmemiþ penguende 6°C olmasýna
mukabil yavaþ yavaþ 30°C�ye kadar çýkabilir. 

Baþlangýçta çok mühim olan ýsý kaybý, akabinde
hava tabakasýndaki baþlangýç deðerine yakýn bir
deðere gelmek için ehemmiyetli derecede azalýr ve
sonunda yeni bir denge kurulur. Herþey normal
kalarak iç ýsý artar, zira metabolizma artmýþtýr.
Metabolizmayla oluþan fazla ýsý, yeniden ýsýnmak
için ayak ve kanatlara �ekstremitiere� daðýtýlýr. Bu
reaksiyon, periyodik olarak peri ferik vazodila-
tasyon (etraftaki damarlarýn geniþlemesi, neticede
bol kan gelmesiyle ýsýnma) dalgalar halinde

meydana gelir. Bu reaksiyonlar insanda meydana
gelmemektedir. Zira her canlý için belli hayat
þartlarý vardýr. Soðuk sýcaða karþý arýlarda bu durum
daha baþka cereyan etmektedir. Ýçlerindeki ýsý fazla
ise aðýzlarýndaki sývý maddeler buharlaþýr, dýþ ýsý
düþükse ayný sývý baþa doðru gönderilir. Sürün-
genlerde daha baþka bir mekanizma görülür,
köpeklerde þekil deðiþiktir...

Penguenin hür olduðu zaman saatte 40 km.
hýzla hareket ettiði düþünülürse suyun içinde
ehemmiyetli derecede aktivitesi olduðu görülür.
Pek tabii bu aktivitenin neticesi olan metabolizma,
iç ýsýnýn devamlý kalmasýný saðlamak için yeterli
miktar sýcaklýk meydana getirir. Dolayýsýyla sadece
istirahat halindeki penguenlerin kullandýðý ve
pahalý bir sýcaklýk üretim vasýtasý olan diretmeye
baþvurmaya da lüzum kalmamýþtýr.

Çok çeþitli kanunlarýn deðiþik canlýlar tara-
fýndan bu þekillerde kullandýrýldý, kanun koyucu-
nun yani Yüce Yaratýcýnýn ilmînin ihata edileme-
yecek kadar geniþ olduðunu bu þekilde de bize
göstermektedir. Çünkü bir tek canlýnýn, penguenin,
bir tek hususiyetini anlayabilmek ve onun nasýl
cereyan ettiðini izah edebilmek için yukarda
görüldüðü gibi ne kadar çaba sarf edilmiþtir. En
basit gibi görüneninden en kompleks hâdiseye
kadar hepsinde hiç þaþmayan düzen-intizam,
sebeb-netice alâkalarýný müþahede etmekteyiz.
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Ç oðumuz diþlerin kýymetini iþ iþten geçip
baþlý baþýna bir problem olan yemek
yiyememe ve çiðnenmeden yutulan yiye-

ceklerin mide ve baðýrsaklarda verdiði rahatsýz-
lýklardan sonra anlýyoruz. Korkunç çehre görünü-
mü ve konuþmada çekilen güçlük problemi, insaný
çok dereceli denkleme dönüþ türemektedir.

Diþlerin kýymetini idrak ettiðimiz yýllardan, baþa
kadar geçen zamaný gözümüzün önüne getirelim.
Tonlarca yiyecek, içecek hep aðzýmýzdan diþlerin
vizesi sayesinde geçmiþtir. Mideye giden her cevizin
valizi yoklanmýþ, her fýndýða pasaport sorulmuþ,
parola alýnmadan hiçbir gýda boðazdan geçirtilme-
miþtir. Sýcak - soðuk, katý-sývý denilmeden her þeye
dayanýlmýþ, mikroplara, sigaraya, pipoya, týrnak
yemeye, ip çözmeye ve kýrmaya oradan da bir
günlük ihtiyaçlarýmýza, þikâyet edilmeden sabýrla
tahammül edilmiþtir.

Acaba bütün bu hizmetlere karþý biz ne yapa-
bildik. Bizden sadece kendisini fýrçalamamýzý iste-
yen diþlerimize ne gibi hizmet götürebildik. Güzel
görünmek için günde bir kaç kere saçlarýmýzý tarar
çeþit çeþit þampuanlarla besleriz. Ayakkabýlarýmýzý
her gün fýrçalar birkaç günde bir boyarýz. Bazen
elimize süreceðimiz bir kremin markasý üzerinde
günlerce tartýþýrýz da; bizim için hayatý ehemmiyet
arzeden diþlerimizi fýrçalamak kimimizin bir
haftada, kimimizin bir ayda aklýna gelen bir iþ olur.
Ne olur sonunda? Ya o can alýcý tornayý aðzýmýzda
hissederiz ya da paslý bir kerpetenle zavallý diþleri-
mizi kurban ederiz. Bu kötü âkýbete uðramamak,
diþlerimizi korumak istiyorsak önce onlarýn mâhi-
yetini bilmemiz gerekir. Her þeyden evvel diþler,
zannedildiði gibi sabit organlar deðildir. Onlar altý
þekilde hareket edebilen ve devamlý aksiyon
isteyen uzuvlarýmýzdýr.

Mesela; sadece yarým çeneyle yemek yersek di-
ðer çenedeki diþlerin hemen tartar (tortu) dediði-
miz taþlarla kaplandýðýný görürüz. Eðer bir diþin
karþýsýndaki diþi çekersek kullanýlmayan o diþ eg-
zersiz yaptýðý arkadaþýný kaybettiði için ölüme
terkedilmiþ demektir. Binaenaleyh; bu keyfiyetle-
rini bildiðimiz diþler için yapýlacak en güzel yardým
onlarý bol bol fýrçalamak, girinti çýkýntýlarýndaki
artýklarý iyice temizlemek, diþ etlerine de yeterli

masajý yapmaktýr. Böylece hem dokulara gerekli
kan gitmiþ, hem de diþleri daha iyi kavramýþ olurlar.

Bu kýymetli organlarýmýz için yapabileceðimiz
ikinci vazife; aðrý sinyalini alýr almaz hekime
gitmektir. Zira çürüðü erken tedavi edilmiþ bir
diþten, ömrümüzün sonuna kadar garanti belgesi
almýþýz demektir.

Bir de aðýz içindeki her türlü yara, þiþlik, ký-
zarýklýk durumlarýnda, yine hekim tavsiyesine göre
ilaçlar almalý, diþ etini bizzat, diþleri de dolayýsýyla
alâkadar eden bu vakalarý anýnda iyileþtirmeliyiz.
Takdir edilmelidir ki, lavaboya her tükürüþümüzde
750 milyon mikrobu birden atýyoruz. Böyle hareket
etmekle vücudumuzun bu mikroplara karþý meyda-
na getirdiði müdafaa settine yardým etmiþ oluruz.
Eðer anne-baba isek, yukarýdaki tedbir ve tedavi-
leri çocuðumuza öðretmek ve tatbik etmekten
baþka dikkat edeceðimiz birkaç husus daha vardýr.

a) Yeni doðmuþsa uzun müddet anne sütüne
devam etmek, gerek memenin anatomik yapýsý,
gerekse sütün muhteviyatý, aðýz, damak ve diþler
için çok elveriþlidir. 

b) Yatarken saðýna döndürmek, dizlerini karný-
na yaklaþtýrmak. Kan dolaþýmý en iyi böyle saðlanýr,
organlar rahat eder, kalbe baský azalýr ve aðýz kapalý
kalýr. Eðer aðzý açýk yatarsa çok kötü ortodantik
(çenede çarpýklýk ve anormallik) problemler karþý-
mýza çýkacaktýr. Ayrýca aðýz kuruyacaðýndan damak
çatlamalarý ve enfexionel hastalýklar oluþacaktýr. 

c) Aðýz memesi, parmak emme ve týrnak yeme
alýþkanlýklarýna meydan vermemek. 

d) Çocuk büyüyünce, fýrçalamayý önemli bir
ihtiyaç haline getirmesini temin etmek.

Aðýz temizliðinde fýrçalarýn cinsi ve fýrçalama
tekniði de mühimdir. Her þeyden evvel naylon fýrça
hakikî kýl fýrçaya tercih edilmelidir. Zira naylon
fýrçalar hem tutmaz, bakteri üretmez, istenilen boy
ve þekilde elde edilir. Ucuz ve deforme olmadýðý
gibi yuvarlak hareketlerle diþ aralarýný iyi temizler.
Kýl fýrçalar ise çabuk deforme olur: Elde etmesi zor,
kullanýmý zararlýdýr. Rutubeti muhafaza eder ve
ortasýndaki kanallarla bakterilerin üremesine vasat
hazýrlarlar.
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K aradeniz Bölgesinin Ýç Anadolu�ya açý-
lan kapýsý olan Çorum Ýli, Anadolu
kültür mozaiði içerisinde eþsiz bir ko-

numa sahiptir. Günümüzden 7 bin yýl öncesine ait
kültürel verilere rastlanan Çorum�da, ilk organize
devleti kuran Hititlerin ilk baþkenti Hattuþa
bulunmaktadýr. 

Hattuþa Anadolu�nun kalbinde, UNESCO
tarafýndan Dünya Kültür Mirasý Listesine alýnmýþ
ülkemizdeki 9 deðerden biridir. Hitit uygarlýðý en az
Mýsýr Uygarlýðý kadar eski ve zengin bir uygarlýktýr.
Hititlerle Mýsýrlýlar arasýnda yapýlan Kadeþ Ant-
laþmasý metin tabletleri Boðazköy�de bulunmuþtur. 

Hititlerin diðer önemli kült (dini) merkez-
lerinden sayýlan, arkeolojide Arinna olarak bilinen
Alacahöyük Ören Yeri; 13 Kral Mezarý, Hatti Tunç
Güneþ Kursu ve Sfenksli Kapýlarý ile görülmeye
deðer tarihi bir yerdir. Ulu Önder Büyük Ata-
türk�ün bizzat direktifleriyle ilk milli kazýlarýmýzýn
baþlangýç noktasý olmasý ile de önem arzeder. 

Ortaköy Ýlçesindeki Þapinuva ören yeri de
büyük bir Hitit kenti olup, hala sürmekte olan kazý
çalýþmalarýnda bol miktarda yazýlý belge ortaya
çýkarýlmýþtýr. 

Ayrýca, 1990 yýlýnda baþlatýlan ve kongre dili
Türkçe olan �Hititoloji Kongresi� her üç yýlda bir
düzenlenmekte olup, 6 yýlda bir de Çorum�da
gerçekleþtirilmektedir. Bu kongreye dünyanýn bir
çok yerinden bilim adamý katýlmaktadýr. 

Hitit uygarlýðýnýn yanýsýra, her biri sanat
þaheseri olan Selçuklu ve Osmanlý Dönemine ait;
cami, köprü ve kalelerle süslü Çorum, yaylarý ve
Ýncesu Kanyonu gibi doðal güzellikleri ile de
görülmeye deðer bir yerdir. 

Meþhur leblebisi, Osmancýk ve Kargý�da
üretilen kaliteli pirinçleri dünyaca tanýnmaktadýr. 

ÝLÇELER
Çorum (merkez), Alaca, Bayat, Boðazkale,

Dodurga, Ýskilip, Kargý, Laçin, Mecitözü, Oðuzlar,
Ortaköy, Osmancýk, Sungurlu, Uðurludað. 

Alaca: Ýl merkezine uzaklýðý 50km�dir. Yozgat-
Çorum, Sungurlu-Tokat karayollarýnýn kesiþtiði
yerde bulunmaktadýr. 

Alaca�da turizme açýk en önemli tarihi yerler
Eskiyapar ve Mahmudiye köyündeki tarihi kalýn-
týlar ile Hitit Dönemi eserleriyle dolu olan Alaca-
höyük, Kalýnkaya ve Pazarlý ören yerleridir. Ger-
dekkaya mezarý ile Koçhisar Maðarasý da turistlerin
uðrak yerlerindendir. Ýlçe merkezinde 1763 yýlýnda
Ömer Osman Paþa tarafýndan yaptýrýlan Eski Cami
ile 1893 yýlýnda Ardahan Göçmeni Þeyh Efendi
tarafýndan ahþap olarak yaptýrýlan Yeni Cami ve
Hüseyin Gazi Türbesi de tarihi deðeri olan
yapýlardýr. 

Boðazkale: Ýl merkezine uzaklýðý 83 km�dir.
Ýlçede bulunan BOÐAZKÖY, UNESCO tarafýn-
dan Dünya kültür mirasý olan ülkemizdeki 9 yerden
birisidir. Ayrýca; Yazýlýkaya Açýk hava mabedi ilin
önemli bir turistik yerlerindendir. 

Kargý: Ýl merkezine uzaklýðý 113 km�dir. Os-
mancýk �Tosya yolu üzerinde Kýzýlýrmak Vadisinde
þirin bir ilçedir. Kargý�da tarihi eserler arasýnda IV.
Murad�ýn hanýmý Mihrihatun adýna Karaseki
Köyünde yaptýrýlan Mihrihatun Cami ve hamamý,
Oðuz köyünde Selçuklulardan kalma cami, Hacý-
hamza Kalesi ve Haný en önemlileridir. 

Kargý�nýn yaylalarý en önemli turistik mekân-
lardýr. Abdullah yaylasýnda her türlü alt yapý
mevcut olup, konaklama problemi bulunmamak-
tadýr. Söz konusu yöre; Kargý Yaylasý, Eðinönü
Yaylasý, Aksu, Göl, Örencik, Karaboyu, Gökçedo-
ðan Yaylalarý ile yayla turizmine oldukça elveriþli
bir yerdir. 

Laçin: Laçin, Çorum �Osmancýk karayolu
üzerindedir. Anýtsal Kaya Mezarý, Laçin Köþk Evi
Mesire Yeri çekim alanlarýdýr. 

Mecitözü: Çorum-Amasya karayolu üzerinde-
dir. Çorum�a uzaklýðý 37 km�dir. Ýlçede turizme hiz-
met edebilecek en önemli tarihi yapý Elvan Çelebi
Cami(1352) Tekke ve Türbesi ile yanýndaki hama-
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mýdýr. Beke (Figani)kaplýcalarý da iç turizme hizmet
vermektedir. 

Ortaköy: Ýl merkezinin güneydoðusunda,
Mecitözü ilçesinin güneyinde yer alýr. Ýl merkezine
uzaklýðý 53 km�dir. Ortaköy ilçesinde Hititlerin
önemli ticaret merkezlerinden olan Þapinuva�da
kazý çalýþmalarý devam etmektedir. Ayrýca; Ýlçeye
baðlý Ýncesu köyündeki Ýncesu kanyonu ve Aþdavul
kasabasýndaki Damlataþ maðarasý görülmeye deðer
yerlerdendir. Ýncesu köyüne yakýn Çekerek ýrmaðý
kýyýsýnda, Ýncesu Kanyonunun içerisinde kayalara
oyulmuþ Kybela Kaya Kabartmasý önemli tarihi
yapýlardandýr. 

Osmancýk: Ýl merkezine 56 km uzaklýktadýr.
Çorum-Kargý ile Samsun-Ýstanbul yollarýnýn kavþak
noktasýndadýr. Çorum�un en eski ilçelerinden
biridir. Osmanlý döneminde tarihi ipek yolu üze-
rinde bulunan Osmancýk�ta Koyunbaba Köprüsü ve
Türbesi, Osmancýk Kalesi, Koca Mehmet Paþa
Camii (imaret camii) Baltacý Mehmet Paþa Çeþmesi
görülmeye deðer yelerdir. Ayrýca; Baþpýnar ve
Karaca Yaylalarý, yayla turizmi açýsýnda oldukça
elveriþli doðal güzelliklerdir.

NASIL GÝDÝLÝR? 
Karayolu: Çorum Ýç ve Güneydoðu Anadolu�yu

Karadeniz Bölgesine baðlayan devlet karayolu
üzerinde yer alýr. 

Çorum�a Marmara Bölgesinden gelecekler için
Ýstanbul- Samsun Karayolunu kullanmak daha
avantajlýdýr. Diðer alternatif yollar ise; 

-Çorum-Amasya-Taþova-Erbaa-Niksar-
Erzincan-Erzurum-Kars

-Çorum-Amasya-Tokat-Sivas-Malatya-Elazýð-
Diyarbakýr 

-Çorum-Yozgat-Kapadokya-Adana-Hatay-
Mersin 

Havayolu: Çorum�da havaalaný bulunmamakta
olup, En yakýn havaalaný Samsun (176 km) ve
Ankara (242 km)�da bulunmaktadýr. 

GEZÝLECEK YERLER
Müzeler 
Çorum Müzesi  
Ýl merkezinde Endüstri Meslek Lisesi yanýnda

yer almaktadýr. Hicri 1332 yýlýna tarihlenen bina,
yapýldýðý bugünden bu yana hastane ve okul olarak
kullanýlmýþtýr. 1989 yýlýndan itibaren Çorum
Müzesi olarak kullanýlmak üzere restorasyonuna

baþlanmýþ ve halen restore iþlemi devam etmek-
tedir. Müzede Geç Kalkolotik (M.Ö. 4500) dö-
nemden itibaren kronolojik olarak Eski Tunç Çaðý,
Asur Ticaret Kolonileri Çaðý, Eski Hitit, Hitit
Ýmparatorluk, Firig, Helenistik, Roma ve Bizans
Dönemi eserlerinin sergileneceði arkeolojik salon
ile Çorum yöresine ait Etnoðrafik eserlerin sergile-
neceði Etnoðrafik salonu açma çalýþmalarý devam
etmektedir.

Alacahöyük Müzesi  
Alaca Ýlçesi, Alacahöyük beldesinde yer al-

maktadýr. Çorum Müze Müdürlüðüne baðlý olarak
hizmet veren müzede; Alacahöyük kazýlarýnda elde
edilen Kalkolotik, Eski Tunç Çaðý, Hitit ve Frig
Dönemine ait eserler ile yöreden derlenen Etnoð-
rafik eserler sergilenmektedir. Çorum�a 45 km.
uzaklýktadýr. Alacahöyük�te ilk yerel müze 1940 yý-
lýnda teþhire açýlmýþ, 1982 yýlýnda ise yeni binasýna
taþýnmýþtýr. Ýki katlý olan müzenin üst katýnda
Hamit Zübeyr Koþay ve Remzi Oðuz Arýk salonlarý
bulunmaktadýr. Kazý baþkanlarýnýn isimlerinin
verildiði bu salonlarda Alacahöyük ve Pazarlý
kazýsýnda elde edilen eserler sergilenmektedir. 

Giriþ salonunda ilk kazý malzemeleri, Kalkolitik
Döneme ait el yapýmý seramikler ile Eski Tunç Ça-
ðýna ait 13 kral mezarýnýn buluntu anýný gösteren
fotoðraflar ve piþmiþ toprak eserler sergilenmek-
tedir. 

Ýkinci salonda yer alan büyük duvar vitrin-
lerinde; Hitit Dönemine ait piþmiþ toprak, gaga
aðýzlý testiler, tabaklar, çanaklar, mangal ve maltýz-
lar ile matara biçimli kaplar, orta vitrinlerde ise Eski
Tunç ve Hitit dönemlerine ait bronz iðneler, kemik
süs eþyalarý, kalýplar, hayvan figürleri ve iki adet çivi
yazýlý tablet teþhir edilmektedir. Ayrýca ayný salonda
Frig Dönemine ait tek vitrinde, Pazarlý eserleri
arasýnda piþmiþ toprak kabartmalý duvar levhalarý,
üzeri boyalý kaplar ve keklik biçimli riton yer
almaktadýr. 

Mahmut Akok Salonu olarak adlandýrýlan ve
etnografik eserlerin sergilendiði alt katta ise, yöreye
ait halý ve kilimler, ahþap tarým aletleri, dokuma
tezgâhý ile Osmanlý Dönemine ait delici, kesici ve
ateþli silahlar teþhir edilmektedir.

Boðazköy Müzesi 
Boðazkale 
Çorum�a 84 km. uzaklýktaki Boðazkale ilçesinde

yer almaktadýr. Çorum Müze Müdürlüðüne baðlý
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olarak hizmet veren müzede Boðazköy-Hattuþa
kazýlarýnda açýða çýkartýlan eserler ile çevreden elde
edilen eserler sergilenmektedir. 

12 Eylül 1966 yýlýnda açýlan Müze, Boðazköy
(Hattuþaþ) kazýlarýnda açýða çýkan ve çevreden
müzeye gelen eserlerin depo ve sergilemesinin
yapýldýðý mahalli bir müze konumdadýr. 

Hitit Dönemine ait eserlerin aðýrlýklý olduðu
müzede; Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Roma ve
Bizans dönemlerine ait eserler de sergilenmektedir.

Örenyerleri
Alacahöyük Örenyeri
Çorum�un 45 km güneyinde, Alaca Ýlçesinin 17

km kuzeybatýsýnda yer almakta olup, Boðazköy�e
34, Ankara�ya ise 210 km uzaklýktaki Alacahöyük
Köyü yerleþim alaný içerisindedir. Höyük, bilim
alemine ilk kez 1835 yýlýnda W.C.HAMÝLTON
tarafýndan tanýtýlmýþ olup, bu yýllardan itibaren
Orta Anadolu�yu ziyaret eden bilginlerin uðrak yeri
olmuþtur. 

Eski Tunç ve Hitit Çaðýnda çok önemli bir kült
ve sanat merkezi olan Alacahöyük�te 4 uygarlýk
çaðý bulunmaktadýr. Geç Kalkolotik çaðýný Eski
Tunç, Hitit, Frig, Roma ve Bizans dönemleri takip
eder. Örenyerinde Hitit Ýmparatorluk dönemine ait
Sfenksli Kapý, þehrin batýsýndaki Poternli Kapý ve
mimari eserler ile Hatti uygarlýðýnýn aydýnlan-
masýna çok katkýlarý olan Alacahöyük Eski Tunç
Çaðý haneden mezarlarý ile yerel müzesi, Boðazköy
ve Yazýlýkaya�yý ziyaret edenler için ayný gün
gezilebilecek önemli bir örenyeridir. 

Hitit Ýmparatorluk dönemine tarihlenen kalker
temel üzerine andezit bloklarla inþa edilmiþ iki kule
arasýnda yer alan Sfenksli Kapý�nýn geniþliði 10
metredir. O, bir yolla baðlandýðý büyük mabedin
anýtsal geçididir. Dýþ giriþin iki yanýndaki büyük
söðe bloklarýnýn dýþ yüzleri Sfenks protomlarý ile
süslüdür. Kulelerin dýþ ve iç yüzlerinde yer alan
kabartmalar Fýrtýna Tanrýsý onuruna kutlanan bir
kült festivalini yansýtmaktadýr. 

Alacahöyük kazýlarý, Orta Anadolu�nun kuzey
bölgesinin kesintisiz stratiðrafisini veren tek merkez
olmasý ve özellikle 13 kral mezarý ile eski Tunç
dönemine, monimental mimari kalýntýlarýyla Hitit
dönemine ýþýk tutmasý açýsýndan dünya arkeoloji
literatüründe önemli bir yere sahiptir. 

Boðazköy Örenyeri 
Boðazköy ( Hattuþa ) Örenyeri, Çorum ilinin 82

km güneybatýsýnda yer almakta olup, Ankara�ya
uzaklýðý ise 208 km�dir. Hitit devletinin eski
çekirdek bölgesinin merkezinde bulunan Boðazköy
( Hattusa ) örenyeri Budaközü Çayý vadisinin
güney ucunda, ovadan 300 m. Yükseklikteki sayýsýz
kaya kütleleri ve dað yamaçlarýnýn bölünmesiyle
çevrili olarak kuzey ve batýda derin yamaçlarla
sýnýrlandýrýlmýþtýr. Þehir kuzeye doðru açýk olup,
kuzey kýsmý dýþýnda diðer kýsýmlarý surla çevrilidir.
Arkeolojik kazýlarda gün ýþýðýna çýkarýlarak restore
edilen ve artýk bir açýk hava müzesi niteliðinde
ziyaret edilebilen kalýntýlar, Boðazköy Tarihi Milli
Parký�nýn da odak noktasýný oluþturmaktadýr.
Hattuþa 1986 yýlýnda, UNESCO tarafýndan Dünya
Kültür Mirasý Listesine alýnmýþtýr. Ayrýca burada
bulunan çivi yazýlý tablet arþivleri de 2001 yýlýndan
itibaren UNESCO�nun �Dünya Belleði Listesinde�
yer almaktadýr. 

Hattuþa�nýn keþfi 1834 yýlýnda Fransýz mimar
Charles Texier tarafýndan gezilmiþ ve dünyaya
tanýtýlmýþtýr. Bu buluþ aslýnda yalnýzca Hattuþa�nýn
keþfi deðil, tamamen unutulmuþ olan Hititlerin
keþfi olarak da tanýmlanabilir. 1893-94�de Ernest
Chantre�nin birkaç sondaj yapmasýna ve ilk çivi
yazýlý tabletleri yayýnlamasýna kadarki dönemde pek
çok bilim adamý ve gezgin Hattuþa�yý ziyaret eder.
Muze-i Humayun müdürü Osman HAmdi Bey,
1906�da müzesi adýna Makridi�nin sorumluluðunda
Boðazköy kazýlarýný baþlatmýþ, zamanýn çivi yazýsý
uzmaný Assiriyolog Hugo Winckler�i de kazý
heyetine alarak, burasýnýn Hitit Baþkenti Hattuþa
olduðunu tespit etmiþlerdir. 1931-1939 yýllarý
arasýnda ve 2.Dünya savaþý nedeniyle verilen
aradan sonra 1952�de yeniden baþlatýlan kazýlar
kesintisiz olarak Alman Arkeoloji Enstitüsü
tarafýndan sürdürülmektedir. 

Antik Kapadokya bölgesinin kuzey sýnýrýna
yakýn bir yerde bulunan ve arkeolojik kazýlarla gün
ýþýðýna çýkartýlýp restore edilen ve açýk hava müzesi
niteliðindeki ziyaret edilebilen Hititlerin baþkenti
Hattuþa-Boðazköy�deki kalýntýlar, Boðazköy Tarihi
Milli Park�ýn temelini oluþturmaktadýr. Yüz yýldýr
sürdürülen kazý ve araþtýrmalar Hattuþa-Boðazköy
çevresindeki en erken yerleþmenin Kalkolotik
çaðda (M.Ö. 6000) olduðunu ortaya koymuþtur.
Eski Tunç Çaðý�nda da sürekli yerleþmenin
görüldüðü Hattuþa�da bu dönemi Asur Ticaret
Koloni devri izler. Yazýlý belgelere göre M.Ö. 2.
binin baþlarýnda Kuþar�lý Anitta Hattuþa Kralý
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Pijusti�yi yenip þehri tahrip eder ve þehri lanetler.
Anitta�nýn lanetine raðmen þehir M.Ö. 1600/1650
yýllarýnda Hitit Kralý 1. Hattuþili tarafýndan baþkent
olarak seçilir. Hititlerin M.Ö.1200�de þehri çeþitli
nedenlerle terk etmesiyle burada Erken Demir Çaðý
(Karanlýk Çað) baþlar. Bu dönemi M.Ö. 9.yüzyýlda
Frig Çaðý daha sonra Helenistik, Galat ve
Roma/Bizans çaðlarý takip eder. 

Boðazkale Yazýlýkaya  
Boðazkale, Hattuþa�nýn 1.5 km. kuzeydoðusunda

yer almaktadýr. Hattuþa�nýn en büyük ve etkileyici
olan kutsal mekâný, þehrin biraz dýþýnda yer alan,
yüksek kayalar arasýna saklanmýþ Yazýlýkaya tapýna-
ðýdýr. Özellikle ilkbahardaki yeni yýl kutlamala-
rýnda kullanýldýðý sanýlan bu Açýkhava tapýnaðýnda,
ülkenin önemli Tanrý ve tanrýçalarý alay halinde
kayalara kabartma olarak iþlenmiþtir. 

Yazýlýkaya Açýkhava tapýnaðýnda tabii kayalýða
yapýlmýþ olan, A odasý olarak adlandýrýlan büyük
galeri ile, B odasý olarak adlandýrýlan küçük galeri
yer almaktadýr. Büyük galeri�nin ( A Odasý ) batý
duvarý Tanrý kabartmalarýyla, doðu duvarý ise
tanrýça kabartmalarýyla bezelidir. Ayrý bir giriþi
bulunan Küçük Galeriyi ( B Odasý ) giriþin iki
yanýnda bulunan aslan baþlý, insan gövdeli cinler
korumaktadýr. B odasýnýn batý duvarýnda saða doðru
ilerleyen 12 tanrý, doðu duvarýnda ise Kýlýç Tanrýsý
ile Tanrý Þarruma ve himayesindeki Kral IV.
Tudhalia yer almaktadýr. 

Ortaköy Þapinuva  
Çorum�un 53 km güneydoðusunda yer alan

Ortaköy ilçesinin, 3 km güneyindedir. Ortaköy
Hitit þehri, Yeþilýrmak Nehrinin üzerinde bulundu-
ðu ve Kelkit�ten baþlayan Koyulhisar-Reþadiye-
Niksar üzerinden Amasya�ya doðru geliþen vadinin
hemen sonunda yer almaktadýr. Þehir derince bir
vadinin kuzey yamaçlarýndaki bir plato üzerine
kurulmuþtur. 

1990 yýlýnda Prof. Dr.Aygül Süel ve Dr.Mustafa
Süel baþkanlýðýnda kazý çalýþmalarý baþlatýlmýþ-
týr.1994 yýlýnda Ortaköy�ün Hitit Çaðý�ndaki adýnýn
Þapinuwa olduðu tesbit edilmiþtir. Bu önemli Hitit
þehri Hitit Devleti�nin baþkentlerinden biridir. 

Yapýlan çalýþmalarda monumental yapýlar gün-
ýþýðýna çýkarýlmýþtýr. Bu binalarda þu ana kadar
sayýlarý dört bini aþan Hitit çivi yazýlý tablet arþivleri
ele geçirilmiþtir. Bunlarýn çoðunu Hititçe metinler
oluþturur. Ýçerik olarak birbirleriyle iliþkileri,

paleografileri ve buluntu durumlarýna göre,
Ortaköy �Þapinuva tabletlerinin büyük bir kýsmý-
nýn ayný döneme ait olduklarý, Boðazköy ve Maþat
Höyük belgeleri ile olan iliþkileri nedeniyle de bu
tabletlerin Orta Hitit döneminin sonlarýna
tarihlendiði açýklanmýþtýr. 

Eskiyapar Örenyeri 
Alaca ilçesinin 5 Km Batýsýnda, Alaca-Sungurlu

yolu üzerindeki höyük, Boðazköy�ün 25 Km Kuzey-
doðusunda, Alacahöyük�ün ise 20 Km Güneydo-
ðusunda yer almaktadýr. Yapýlan çalýþmalar sonu-
cunda Höyükte kesintisiz bir iskânýn varlýðý tespit
edilmiþ olup, Höyükte eski Tunç, Hitit, Frig, Roma
ve iki safhalý Helenistik döneme rastlanmýþtýr. 

Höyükün Kuzeydoðu ve Batý kesimlerinde Hitit
Ýmparatorluk çaðý þehir surunun temelleri bulun-
muþ, dikdörtgen planlý, avlularý taþ döþeli binalar
Boðazköy ve Alacahöyükteki binalardan farksýz
olarak, Hitit üslubunda inþaa edilmiþlerdir. Höyü-
kün Güneydoðu kesiminde geniþ bir alana yayýlan
eski Hitit dönemi mahallesinin yanmýþ evlerinden
çok sayýda toprak eserler elde edilmiþtir. Yine bu
alanlarda bulunan kabartmalý kült vazolarý bura-
sýnýn dini bir merkez olduðu görüþünü kuvvet-
lendirmiþtir. Höyükte Hitit tabakalarý altýnda yer
alan eski Tunç çaðý tabakalarýnda yapýlan çalýþ-
malarda, bir evin tabaný altýnda altýn ve gümüþ
objelerden oluþan bir defineye rastlanýlmýþtýr.
Gümüþ vazolar, Suriye þiþesi, gümüþ merasim
baltasý, deðiþik tiplerde altýn iðne, boncuk, küpe ve
bileziklerden oluþan define, bir taraftan Alaca-
höyük, Kültepe, diðer taraftan Truva, Poliochni ve
Kuzey Suriye-Mezopotamya buluntularýyla benzer
olup bu buluntular Ankara Medeniyetler Müze-
sinde sergilenmektedir. 

Yörüklü (Hüseyindede Tepesi)
Ýlimiz Sungurlu ilçesi, Yörüklü kasabasý Hüse-

yindede tepesi olarak adlandýrýlan mevkiide bulun-
maktadýr. Yapýlan çalýþmalar sonucunda Eski Hitit
dönemine ait iki ayrý kabartmalý vazo parçalarýna
yine ayný döneme ait olan tek mekânlý bir odada
rastlanmýþtýr. Elde edilen parçalarýn restorasyon
çalýþmalarý sonucunda birisinin inandýk vazosu
tipinde olduðu, diðerinin ise daha küçük ve boyun
üzerinde tek filiz halinde Hitit dini törenlerini
anlatan bir tasvir bantýnýn olduðu tespit edilmiþtir.
Bu tasvir bantý üzerindeki en önemli sahneyi ise
boða üzerinde takla atan bir akrobat oluþtur-
maktadýr. Ýnandýk vazosu tipinde olan ve üzerinde
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4 tasvir bantý olan büyük vazonun aðýz kenarýnda
küçük bir tekne ve baþlarý içe bakan dört boða baþý
yer almaktadýr. Tasvir bantlarýnda konular yine
Hitit dini törenlerini anlatmaktadýr. Bu kabartmalý
vazolarýn yaný sýra yapýlan çalýþmalarda Eski Hitit
dönemine ait olan (formlarýný daha önceden
bilinen) Matara biçimli kap ve yuvarlak aðýzlý
yüksek boyunlu testiler de elde edilmiþtir. 1998
yýlýndaki çalýþmalarda ise teraslama tekniðinde
yapýldýðý ortaya çýkan Eski Hitit Dönemine ait
mimari takip edilmiþ olup, ileri ki dönemlerde kazý
çalýþmalarýna devam edilecektir. 

Laçin Kapýlýkaya Anýtsal Kaya Mezarý
Çorum�un yaklaþýk 27 km. kuzeyinde, Kýrkdilim

mevkiinde oldukça sarp, kayalýk ve akarsu tara-
fýndan yarýlmýþ derin vadilerin oluþturduðu enge-
beli arazi üzerinde, kuzeye doðru uzanan bir kaya
blokunun burun kýsmýnýn kuzey-batý köþesinde yer
almaktadýr. 

Komutan ÝKEZÝOS�a ait hellenistik dönem kaya
mezarý olup, M.Ö. II. yüzyýla tarihlenmektedir. Çay
seviyesinden 65 m. Yükseklikteki kaya mezarýnýn
yamuk biçimli bir podyum zemini vardýr. Bu
podyumdan 8 basamaklý merdivenle ikinci plat-
formda, oradan da 12 basamaklý merdivenle mezar
önündeki podyuma geçilmektedir. 

Mezar odasýnýn kapýsý üzerinde �ÝKEZÝOS�
yazýsý okunmaktadýr. Mezar odasý kare planlý olup,
giriþin sað ve solunda niþ þeklinde oyulmuþ ölü
þekilleri vardýr. 

Ýskilip Kaya Mezarý
Ýskilip merkezinde bulunan Osmanlý dönemine

ait 100 m yükseklikteki tabi bir kaya üzerine inþa
edilmiþ, kalenin güney ve güneydoðu eteðinde
Roma dönemine ait kaya mezarlarý bulunmaktadýr.
Güneydoðusunda bulunan kaya mezarýnýn iki
sütunlu dikdörtgen bir giriþi vardýr. Yuvarlak sütun
gövdeleri yukarý doðru inmektedir. Baþlýklarda
bulunan bilezikler üzerinde oturmuþ birer aslan
bulunmaktadýr. Sütun baþlýklarý üzerindeki üçgen
alýnlýk içerisinde ise yatar durumda karþýlýklý kanatlý
iki aslan figürü bulunmaktadýr. Kabartmalardan
birinin elinde kýlýç, diðerinin elinde kadeh mev-
cuttur. Mezar odasý içerisinde iki adet ölü sekisi
bulunmaktadýr.

Kuleler ve Kaleler
Saat Kulesi: l894 yýlýnda Çorum�lu Beþiktaþ

Muhafýzý Yedi Sekiz Hasan Paþa tarafýndan

yaptýrýlmýþ olup, yüksekliði 27.5 m.dir. Ýlimizin
tarihi bir simgesidir. 

Çorum Kalesi: Selçuklu mimari özelliði taþýyan
Çorum Kalesinde halen iskân mevcuttur. Þehrin
güneyinde yüksek bir tepe üzerinde kurulmuþtur.
Kare planlý olup, 80x80 ebatýndadýr. Yüksekliði
7.35 m. Duvarlarýn geniþliði 2.40 metredir. Kalenin
kapýsý kuzeyde olup, 2.70x3.30 m. ölçüsündedir.
Kalenin içerisinde büyük bir mescit bulunmaktadýr.
Kalenin kitabesi olmadýðý için kesin yapým tarihi
bilinmemektedir. Daniþmend veya Selçuklu Döne-
mine tarihlenen kalede düzgün kesme taþ, moloz
taþ, Roma ve Bizans dönemine ait devþirme taþlar
kullanýlmýþtýr. 

Ýskilip Kalesi: Yüz metre yükseklikte, üç tarafý
kayalýk üzerine inþaa edilmiþtir. Güneye bakan bir
kapýsý, kale içinde sol tarafta bir zindan odasý vardýr.
Dört tarafýnda burçlar bulunmaktadýr. 

Osmancýk Kalesi: Yüksek bir tepe üzerine
kurulmuþ olan kalenin surlarýnýn uzunluðu 250 m.
Yüksekliði 30 m.dir Ýlk defa kimler tarafýndan
yapýldýðý kesin olarak bilinmemekle birlikte Roma
Devrinde yapýlmýþ olduðu sanýlmaktadýr. Kaleden
Kýzýlýrmaða gizli yollar mevcuttur. Kale duvarý
örgülerinde Horasan harcý kullanýlmýþtýr. Kale
içinde kayalar oyularak yapýlmýþ bir hamam
harabesi mevcuttur. Kalenin ön kýsmýnda bir
kitabe, gözlemci yeri, kapýsý ve burçlardan kalýntýlar
bulunmaktadýr. 

Sungurlu Saat Kulesi: l892 yýlýnda kaymakam
Edip Bey tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Ýnþaat malzemesi
olarak kesme taþ kullanýlan saat kulesi, kaide ve saç
örgü kýsmý dâhil sekiz kýsýmdýr. Saat çelik halat ve
50 kð.lýk kovalar vasýtasýyla çalýþmaktadýr. 

Camiler ve Türbeler
Ulu Cami: Selçuklu sultaný Alaattin zamanýn-

da azatlý kölesi Hayrettin tarafýndan yaptýrýldýðý
sanýlmaktadýr. II. Beyazýt zamanýndaki depremde
harap olduðu için onarýlan camii, IV. Murat
zamanýnda Sultan Muradi Rabi Camii olarak
adlandýrýlmýþtýr. Camiinin M.1306 tarihli minberin-
deki H. 707 tarihli kitabe camiinin de bu dönemde
yaptýrýldýðýný düþündürmektedir. 

Hýdýrlýk Cami: Hz. Muhammed�in yakýn
arkadaþlarýndan ve onun sancaktarý Süheyb-i Ru-
mi�ye saygý niþanesi olarak eski caminin yerine 2.
Abdülhamit zamanýnda Yedi Sekiz Hasan Paþa�nýn
isteði üzerine H. 1307 yýlýnda inþa edilmiþtir. 
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Þeyh Muhittin Yavsi Camii: Ýskilip ilçesinde
bulunan cami Ýslam âlimlerinden Ebussuud Efen-
di�nin babasý Þeyh Yavsi tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Tek kubbeli olarak yapýlan caminin içerisinde; daha
sonra Ebussuud tarafýndan yaptýrýlan babasýnýn
türbesi vardýr. Ayrýca, cami önünde Þeyh Yavsi�nin
diktiði söylenen ulu bir karaaðaç bulunmaktadýr.
Son yýllarda onarým gören caminin aslýna zarar
verilmemiþtir. 

Evlik Köyü Cami ve Türbesi: Ýskilip ilçesine
baðlý evlik Köyü�nde bulunmaktadýr. Camii ve
türbede Fatih�in hocasý Aksemsettin�in oðlu (Nu-
rum Huda) ve aile efratlarýnýn mezarlarý bulun-
makta olup, camii ve türbenin yapýmýnda ahþap
malzeme kullanýlmýþtýr. 

Kulaksýz Camii: H.1230 (1830) yýlýnda yaptýrý-
lan caminin kitabesi yoktur. 1803 yýlýnda onarým
görmüþtür. 

Elvançelebi Camii ve Türbesi: Mecitözü Ýlçesi,
Elvan çelebi beldesinde yer almaktadýr. Orjinalde
zaviye olduðu düþünülmektedir. Yapýnýn cami
kýsmýndaki kitabede H.681 (M.1282-83), türbe
üzerindeki kitabede ise H.707 (M.1307) tarihleri
bulunmaktadýr.

Hamamlar
Paþa Hamamý: 1487 yýlýnda Tabettin Ýbrahim

Paþa Bin Hacý Bey tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Osmanlý dönemi eserlerinden olup, halen çalýþ-
maktadýr. 

Güpür Hamamý: Merkez de Ulu camii
karsýsýnda bulunan hamam 1436 yýlýnda yapýlmýþtýr.
Osmanlý dönemi mimari özelliðini taþýr. Þu anda
bakým çalýþmalarý devam etmektedir. 

Ali Paþa Hamamý (Yeni Hamam): Saat kulesi
yanýnda olup, bu hamam ilin en büyük hamamýdýr.
Erzurum beyler beyi olan Ali Paþa tarafýndan 1573
yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. 

Hanlar ve Köprüler
Veli Paþa Haný: Plan ve mimari açýsýndan

Osmanlý Çaðý hanlarýna örnek teþkil eden han
1000 m2 lik bir alan kaplar. Ahþap han iki katlý
olup, yalnýzca ön cepheye bakan köþk bölümü üç
katlýdýr. 

Menzil Haný: Hacýhamza Kasabasýnda olup,
eski tarihi yol üzerindedir. Dikdörtgenli plan olup,
kemerler üzerine oturtulmuþtur. 

Beþik tonoz örgülüdür. Camisi ve hamamý ile bir

Osmanlý Külliyesi olan yapýnýn günümüze bazý
kýsýmlarý ulaþabilmiþtir.  

Osmancýk Koyunbaba Köprüsü: Osmancýk
ilçesindeki köprü, Osmanlý Sultaný ll. Beyazýt
zamanýnda 1489 (H.889) yýlýnda inþasýna baþlanýp,
1491 (H.895) yýlýnda tamamlanmýþtýr. 250 m.
Uzunluðunda 7.5 m. Geniþliðinde olup, 15 gözlü-
dür. Köprünün kuzey kýsmýnda ve kalenin dibin-
deki kayalýkta kitabesi mevcuttur. 

Köprü, sayýlarý çok az klasik Türk sanatý
eserlerindendir. Kýzýlýrmak üzerinden yaklaþýk 500
yýlýndan beri sanat abidesi olarak durmakta ve
bugün de hizmet vermektedir. 

Tarihi Çorum Evleri
Çorum�un eski evleri Türk toplumunun gele-

neksel yapýsý ile bütünleþmiþtir. Sözkonusu evlere;
Çorum�un Çepni, Karakeçili, Devane gibi eski
mahalleleri ile Ýskilip, Sungurlu ve Kargý�da
rastlanýlmaktadýr. 

Korunan Alanlar
Boðazköy Alacahöyük Milli Parký 
Çorum - Alacahöyük Tarihi Milli Parký 
Yeri: Ýç Anadolu Bölgesinde, Çorum ili

Sungurlu ilçesi sýnýrlarý içerisinde yer almaktadýr. 
Ulaþým: Milli Park alanýna,Sungurlu-Çorum

karayolu ile ulaþým saðlanmakta olup saha Sun-
gurlu�ya 26 km.,Yozgat�a 29 km., Ankara�ya 208
km.mesafededir. 

Özelliði: Milli Parkýn ana kaynak deðeri, tarih
ve arkeolojidir. Anadolu�nun en önemli medeniyet-
lerinden biri olan Hitit uygarlýðýnýn merkezi
Boðazköy (Hattusas)�ün kalýntýlarýný içerisine alan
Milli Parkta baþlýca yapýlar surlar, surlardaki kapýlar
ve tünel, Büyükkaledeki saray arþiv binasý ve
mabetlerdir. 

Boðazköy�ün 2 km. kuzeydoðusunda Hitit baþ-
þehrinin dýþýnda bulunan Yazýlýkaya Açýkhava
mabedine, Sungurlu�dan Boðazkale�ye gelirken
köye girmeden sola sapýlan bir yol ile ulaþýlýr.
Anadolu�da bilinen ilk Panteon olan Yazýlýkaya�da
Hitit�lerin kralý, kraliçe, tanrý ve tanrýçalarý
rölyefleri yer almýþtýr. 

Saha, doðal deðer açýsýndan; insan eliyle Ana-
dolu Platosunun flora ve faunaya yapýlan tahribatý
göstermesi sebebiyle örnek bir görünüm sunar.
Orman örtüsünün yerini antropojen step araziye
býrakmasý sonucu fauna deðiþmiþtir. Genel olarak
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saha, çiftlik ve otlama için kullanýlan hemen
hemen aðaçsýz bir step görüntüsü kazanmýþtýr. 

Görülebilecek Yerler: Hitit Uygarlýðýnýn
merkezi Boðazköy (Hattusas)�ün kalýntýlarý, surlar,
kapýlar ve tünel, Büyükkale�deki saray arþivi binasý
ve mabetleri ile Anadolu�da bilinen ilk Panteon
olan Yazýlýkaya�daki Hitit�lerin kralý, kraliçe, tanrý
ve tanrýça röliefleri Milli Park alanýnda ziyaret-
çilerin görmesi gerekli yerlerdir. 

Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Milli Parkýn
yoðun ziyaretçi dönemi Mayýs-Ekim aylarý arasýdýr.
Konaklama ihtiyacý Boðazkale köyünden karþýlana-
bilir. 

Çatak Tabiat Parký 
Çorum - Çatak Tabiat Parký 
Yeri: Orta Karadeniz Bölgesinde Çorum ili

Merkez (Laçin) ilçesi sýnýrlarý içerisindedir. 
Ulaþým: Tabiat Parkýna Çorum-Laçin karayolu

ile ulaþýlýr. Çorum�a takriben 17-20 km. uzaklýk-
tadýr. 

Özelliði: Doðal yapýsý manzara zenginlikleri ve
özelliklerine sahip bulunmasý nedeniyle sahanýn
387.5 hektarlýk bölümü 1984 yýlýnda ayrýlmýþtýr. 

Sahada hakim aðaç türü karaçamdýr. Az miktar-
da sarýçam görülmektedir. Tilki, tavþan, kurt, ötücü
kuþlar ve keklik faunayý oluþturur. 

Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Tabiat Par-
kýnýn ziyaretçi dönemi Mayýs-Ekim aylarý arasýn-
dadýr. Ziyaretçiler piknik imkânlarýndan yararlana-
bilirler. 

Tabiat Parkýnda geceleme(Orman Bakanlýðý
Milli Parklar-Av Yaban Hayatý Genel Müdür-
lüðü�ne ait bir bina olmakla birlikte)ve yiyecek
hizmetlerini park ziyaretçileri kendi olanaklarý ile
karþýlamalarý gerekir. 

Mesire Yerleri
Kýrkdilim Mesire Yeri: Osmancýk yolu üze-

rinde bulunan bu mesire yerinin Çorum�a uzaklýðý
25 Km.� dir. 

Sýklýk Mesire Yeri: Çorum- Samsun karayolu
üzerinde günübirlik gidilen Ýlimiz merkezine yakýn
bir mesire yeridir.

Bahabey Çamlýðý: Ýlimiz Devlet Hastanesi
bitiþiðinde bulunan mesire yeri aðaçlandýrýlmýþ
olup, halkýn piknik yaptýðý ve eðlendiði mesire
yeridir. 

Saðmaca Suyu: Merkez Ýlçe Kuþsaray köyü

sýnýrlarý içerisinde Çorum Saðmaca içme suyunun
temin edildiði kaynaktýr. Ayrýca özel bir firma
tarafýndan kurulmuþ alabalýk üretim tesisi mev-
cuttur. 

Ýskilip Elmabeli: Ýskilip�e 13 km. uzaklýkta
Ýskilip-Tosya karayolu üzerindedir. Altyapýsý Orman
Ýþletmesince büyük ölçüde tamamlanmýþ ve
bünyesinde oyun sahalarý bulunan mesire yeri; yöre
halkýnýn günü birlik piknik, eðlence sportif
ihtiyaçlarýna cevap vermektedir 

Laçin Köþk Evi Mesire Yeri: Laçin ilçemizde
bulunan mesire yeri yüksek bir alanda olup, bütün
vadiyi görme imkaný mevcuttur. Çam aðaçlarýyla
kaplý ormanlýk bir alana sahip olan mesire yeri
halkýn yaz aylarýnda piknik amaçlý gittiði yerdir. 

Kaplýcalar
Hamamlýçay Köy Kaplýcasý: Merkeze 12 Km.

uzaklýkta Hamamlýçay Köyündedir. Bayanlara ve
erkeklere ayrý ayrý yüzme havuzu mevcuttur. 10
adet özel kabin vardýr. Suyu 42 derece sýcaklýkta
olup; Romatizmal hastalýklarý, cilt hastalýklarý ve
böbrek taþlarýnýn düþürülmesine iyi gelmektedir. 

Figani Beke Kaplýcasý: Ýlçenin 16 km. doðu-
sunda, Mecitözü ilçesinin Figani köyü yakýnýndaki
Beke kaplýcasýnýn vücut ýsýsýndaki suyu oldukça
boldur. Su küçük bir havuzdan kaynayýp oradan
büyük havuza aktarýlmaktadýr. 

Bu kaplýcanýn, idrar sökücü etkisiyle vücuttaki
metabolizma artýklarýnýn idrar yoluyla atýlmasýnda
ve asit ortamýnda oluþan taþlarýn düþürülmesinde
faydalý olduðu bilinmektedir. 

Yaylalar
Kargý Yaylasý (Eðinönü): Kargý ilçesinin

kuzeyindeki yüksek daðlýk bölgede yer alan yayla
Çorum�a 140 km, Kargý�ya 26 Km uzaklýktadýr. Bu
bölgede birbirine baðlantýlý; Eðinönü, Aksu,
Karandu, Göl, Örencik, Karaboya, Gökçedoðan
yaylalarý mevcuttur. Bu yaylalarda, yöresel yayla
mimarisine uygun yayla evleri geleneði halen
devam etmektedir. Üzerlerinde sonradan yapýlan
Aksu ve Gökçedoðan göletlerinde yetiþtirilen
alabalýklarý, yöreye özgü bitki örtüsü ve bol su
kaynaklarý ile bir doða harikasý görünümündedir. 

Abdullah Yaylasý: Kargý ilçesinde ve ilin en
yüksek daðý olan Köse Daðý (2050) üzerinde yer
almaktadýr. Çorum�a uzaklýðý 114 km, ilçe
merkezine 26 km�dir. Ýstanbul�u Samsun�a baðlayan
ve Osmancýk Ýlçemizden geçen karayoluna 12 km
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mesafededir. Temiz ve bol suyu bozulmamýþ doðasý
yanýnda, sarýçam, karaçam gibi diðer kendine özgü
bitki örtüsü ile görülüp konaklamaya deðer
yaylalardandýr. Bünyesinde 22 yataklý konaklama
ünitesi, 120 kiþilik restorant ve 1000 kiþilik piknik
alaný bulunmaktadýr. 

Bayat Kunduzlu ve Kuþcaçimeni Yaylalarý:
Çorum Ýli Bayat Ýlçesi sýnýrlarý içerisinde ve ilçenin
kuzeyinde daðlýk Karatepe mevkiinde yer
almaktadýr. Ýl Merkezine 100 km. Ýlçe Merkezine 25
km. uzaklýktadýr. Yöre halký yayla geleneðini bu
yaylalarda sürdürmektedir. Özellikle Kuþcaçimeni
yaylasýnda yaz aylarýnda kamp amaçlý çadýrlar
kurulmaktadýr. Zengin bitki örtüsü ile kaplý olan
yaylalarda sarýçam, karaçam ve köknar aðaçlarý
dikkati çekmektedir. Bol su kaynaklarý ve
bozulmamýþ doða yapýsý ile yayla turizmine elveriþli
alanlarýn baþýnda gelir. 

Ulaþým özel araçlarýn yaný sýra; yaz aylarýnda
haftasonlarý Belediye otobüsleri ile saðlanmaktadýr. 

Ýskilip Yaylalarý: Ýskilip Ýlçesinin kuzeyin,
sarýçam, karaçam, köknar, meþe gibi yöreye özgü
bitki örtüsü ile kaplý yüksek dað silsilesi üzerinde
birbiri ile irtibatlý birçok yayla yer almaktadýr. 

Bunlardan Ýskilip-Tosya karayolu üzerinde
bulunan Elmabeli-Beþoluk ve Çiçekli yaylalarý, ayný
güzergahýn 8.inci km.�sinden sola 17 km.
gidildiðinde Demirbükü ve Yalak yaylalarý piknik ve
mesire alanlarýndan iç turizmde yoðun þekilde
yararlanýlmaktadýr. 

Elmabeli yaylasý: Yaylanýn alt yapýsý büyük
ölçüde tamamlanmýþ alt katý restaurant, üst katý
otel olarak kullanýlan bir bina ile futbol ve voleybol
oyun sahalarý mevcuttur. Ulaþým özel araçlarýn yaný
sýra; Ýskilip-Tosya arasýnda çalýþan ticari minibüsler,
yaz aylarýnda Cumartesi ve Pazar günleri Belediye
otobüsleri ile saðlanmaktadýr. 

Osmancýk Yaylalarý: Baþpýnar beldesine 8 km.
uzaklýkta olup, altyapýsý büyük ölçüde tamam-
lanmýþtýr. Çadýrlarda konaklama mevcuttur. 

Ýncesu Kanyonu: Ortaköy Ýlçesi Ýncesu Köyün-
dedir. Özellikle tek giriþ ve çýkýþý bulunan Ýncesu
Kanyonu, 12.5 km uzunluðundadýr. Geniþlik 40-60
metre arasýnda deðiþmektedir. Kanyonun her iki
yamacý sarp kayalýk olup, yer yer ormanlýk alanlara
rastlamak mümkündür. Kanyon rafting ve trekking
sporlarý için uygun özellikler taþýmaktadýr. Bir doða
harikasý olan kanyon, görülmeye deðer bir yerdir. 

COÐRAFYA
Çorum, Karadeniz Bölgesi ve Ýç Anadolu

Bölgesinin kesiþtiði noktada bulunur ve denizden
yüksekliði 770 metredir. Çorum�daki en yüksek dað
bu kesimdeki Ýskilip-Kargý arasýndaki Köse daðdýr
(2.087). 

Ovalar ise; Çorum Ovasý, Mecitözü Ovasý,
Hamamözü Ovasý, Sungurlu Ovasý�dýr. 

En büyük akarsularý Kýzýlýrmak ve Çat suyu
(Derinçay)�dur. 

Ormanlýk alanlar, Ýskilip, Bayat, Osmancýk ve
Kargý Ýlçelerindedir. Ýç kýsýmlarda ise stepler yer alýr.
Çorum�da Ýç Anadolu�nun kara iklimi hakim
olmakla birlikte, Karadeniz� in yumuþatýcý etkisi bir
dereceye kadar etkisini gösterir. Yaz aylarýnda
kendisini hissettiren sýcak ve kurak havalar kýþ
aylarýnda ise yerini þiddetli soðuklara býrakmak-
tadýr. 

TARÝHÇE
Yapýlan çalýþmalar sonucunda, yontma taþ çaðý

(Paleolitik) Cilalý Taþ Devrinde (Neolitik) kalko-
litik dönemin 4. aþamasýnda Çorum Bölgesinde
insan yerleþimlerinin bulunduðunu ortaya çýkar-
mýþtýr. Bu devir eserlerine Alaca höyük, Büyük Gül-
lüce, Boðazköy, Eski yapar, Kuþsaray�da rastlan-
mýþtýr. Yerleþimler bu dönemden itibaren devamlýlýk
göstermiþtir. Çorum ve çevresi daha sonra Hitit,
Frig, Kimmer, Med, Pers, Galat, Roma, Bizans,
Selçuklu, Daniþmend, Moðol, Ertena, Kadý
Burhanettin ve Osmanlý hakimiyetine girmiþtir. 

Çorum, binlerce yýldýr çeþitli uygarlýklarýn yan
yana ve üst üste oluþturduðu, yerli Anadolu kültür
geleneðini devam ettiren illerin baþýnda gelir.
Maddi kültür belgelerinin zenginliði açýsýndan
adeta bir açýk hava müzesi görünümünde olan
Çorum yöresi; 1830�lu yýllardan itibaren Avrupalý
gezginlerin, bir çok yerli ve yabancý bilim
adamlarýnýn ilgi odaðý haline gelmiþtir. 

Yazýlý Tarih Öncesi Dönem 
Yontma Taþ-Cilalý Taþ Dönemleri: Yapýlan

arkeolojik araþtýrmalar sonucu daðýnýk biçimde ele
geçen az sayýda taþ aletler belki yontma taþ çaðý (
paleolitik ) insanýn yaþamýþ olduðunu bize göster-
mektedir. Ýnsanýn avcýlýk ve göçebelikten yerleþik
düzene geçtiði dönem olan Neolitik Çað�da , Ço-
rum ve çevresindeki iskanýn varlýðýný bazý münferit
buluntular gösterir. 

Kalkoltik Dönem (M.Ö. 5500-3000): Anado-

..27..
sayý 26 / 2007

KARDELEN / MART



lu kalkolitik devirde (M.Ö.5500-3000) taþ aletlerin
yanýnda özellikle bakýrdan yapýlmýþ aletler görül-
meðe baþlar. Çorum ve çevresinde bugüne deðin
yapýlan arkeolojik kazýlar sonucunda en eski yerle-
þimin kalkolitik dönemin geç safhasý olan (M.Ö.
4000)�lerde baþladýðý tesbit edilmiþtir. Bu dönem
iskanýna ait mimari kalýntýlar ve maddi kültür bel-
gelerine Alacahöyük; Büyük Gülücek ve KUþsaray
gibi merkezlerde tabakalar halinde rastlanmýþtýr. 

Eski Tunç Çaðý ( M.Ö.3200-2000): Eski tunç
çaðýnda (M.Ö.3200-2000) Çorum ve çevresi, tüm
Anadolu�da olduðu gibi yoðun bir iskana sahne
olur. Bu devirde piþmiþ toprak kapkacak yanýnda
madeni kaplar, alet ve silahlar bol miktarda
kullanýlmaya baþlar. Feodal yapý ortaya çýkar ve
küçük þehir devletleri kurulur, bu þehirlerin etrafý
surlarla çevrilidir. 

Alacahöyük bu merkezlerden en önemlisidir.
Alacahöyük eski tunç çaðýndaki zenginliði yanýnda
þehircilik sistemleri, tarýmda hayvan yetiþtiricili-
ðinde ulaþtýðý yüksek seviyesi ile eski dünyada
önemli bir yere sahiptir. At ilk defa bu çaðda ve bu
merkezde ehlileþtirilmiþtir. Bu yüksek kültürü
ortaya koyanlar ise, Anadolu�nun yerli halký olan
Hatti�lerdir. 

Alacahöyük�te bulunan Eski Tunç Çaðý�na ait
13 Kral mezarý ve bu mezarlarda açýða çýkarýlan
altýn, gümüþ, elektron ve bronzdan yapýlmýþ çeþitli
kap-kacak, süüs eþyalarý, silahlar, dinsel amaçlý
güneþ kurslarý ve boða geyik heykelleri bu çaðýn
zenginliðini, yüksek sanat ve kültür seviyesini
ortaya koyduðu gibi dinsel inanýþlarý hakkýnda da
mesajlar vermektedir. Bu çaða ait diðer önemli
merkezler; Boðazköy, Eskiyapar, Kalýnkaya, Kuþ-
saray, Çöplühöyük, Kültepe Höyüktür. Bu çaðýn
eriþtiði yüksek kültür ve sanat zenginliði daha sonra
kullanýlacak olan organize devletlere zemin hazýrla-
mýþtýr. 

Tarih Çaðlarý 
Asur Ticaret Kolonileri Çaðý (M.Ö.1950-1750):

Kuzey mezopotamya�da büyük bir devlet kurmuþ
olan Asurlular M.Ö. 2000 baþlarýnda özellikle bakýr
ve madenler açýsýndan zengin olan Anadolu ile
yoðun bir ticari iliþkiye girerler ve Anadolu�da 9 ayrý
yerde Karum adý verilen ticari merkezler kurarlar.
Bu merkezlerden biri de �HATTUÞ KARUM�
adýný taþýyan Boðazköy, yani Hattuþaþ�týr. 

Bu çaðda sanat; yerli gelenek ve görenekleri

yaþatmakta ise de, yani yerli Hatti Sanatý Mezopo-
tamya�dan gelen tüccarlarýn yerli halka devlet
kurma fikrini aþýlamalarý Hitit Sanatý ve Devletinin
temelerini atmýþtýr. 

Hititler Dönemi (M.Ö.1650-1200): M.Ö. 2000
baþlarýnda Orta Asya�dan ve Kafkaslar üzerinden
Anadolu�ya giren ve ilk önceleri yerli halk yanýnda
paralý asker olarak görev alan Hititler Hint Avrupa
dilini konuþmakta ve Ýndo-German ýrklar grubuna
girmektedir. 

Asurlu tüccarlar M.Ö.1850 yýllarýnda Anado-
lu�dan çýkmak zorunda kaldýktan sonra Hititler
politik egemenliði ellerine almaya baþlamýþlar ve
þehir devletlerini birleþtirerek veya ortadan kaldýra-
rak Anadolu�da ilk organize devletin temellerini
atmýþlardýr. 

Koloni çaðýný takip eden bu ilk devre Eski Hitit
çaðý olarak bilinmektedir. Ýsmi bilinen ilk Hitit
Kralý ise Anitta�dýr. Hitit devletinin ilk kurucusu ise
Labarna�dýr. (M.Ö. 1680) Bu kral zamanýnda
Hititlerin Baþkenti Neþa�dan Hattuþaþ�a taþýnmýþtýr.
Labarna M.Ö. 1600 yýlýnda ölünce yerine 1.
Hattuþili geçmiþ ve devletin sýnýrlarý Halep�e kadar
geniþlemiþtir. Oðlu 1.Murþili ise Eski Babil
Devletine Son vererek sýnýrlarý daha da geniþlet-
miþtir. Bu kral öldükten sonra iç karýþýklýklar baþ
göstermiþ ve devlet zayýf düþmüþtür. Telipinu bu
karýþýklýklara ve taht kavgalarýna son vermek
istemiþ, M.Ö.1550 yýlýnda ölünce bütün eski þark
1450 yýlýna kadar karanlýða gömülmüþtür. 

Hitit imparatorluk dönemi, karanlýk dönemden
sonra iktidara gelen krallardan 1.Þappilililuma
(M.Ö.1375-1335) Anadolu�da ve Suriye�de bir çok
seferle Ýmparatorluðun sýnýrlarýný geniþletmiþtir.
M.Ö. 1335 yýlýnda küçük yaþta kral olan II.Murþili
zaferden zafere koþarak önce Kaþkalýlarý sindirmiþ
sonra da batýya yönelerek Arzavalýlarý aðýr bir
yenilgiye uðratmýþtýr. 1306 yýlýnda vebadan ölünce
yerine oðlu Muvattali tahta geçmiþtir. Muvattali
Mýsýrlýlarla Kadeþ Savaþýný yapmýþ kendisinden
sonra tahta geçen III. Hattuþili (M.Ö. 1275-1250)
zamanýnda Mýsýrla eþit þartlar altýnda Kadeþ
Anlaþmasý yapýlmýþtýr. Hititlerin son büyük
krallarýndan IV.Tudhalia (M.Ö.1250-1220)daha
çok kültürel faaliyetlere önem vermiþ ; Baþkent
Hattusas�ý yeniden imar etmiþ , Boðazköy�ün 2 Km
doðusundaki Yazýlýkaya Açýk Hava Tapýnaðýný inþa
etmiþ , son þeklini vermiþtir. 

Bu çaðýn en önemli þehirleri Hitit�lerin Baþkenti
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Boðazköy (Hattusas), Alacahöyük, Eskiyapar,
Pazarlý, Kuþsaray, Ortaköy gibi merkezlerdir. 

Frig Dönemi ve Sonrasý: M.Ö. 1200 yýllarýnda
Ege göçleri ( Deniz kavmi göçleri ) ile boðazlar
üzerinden Anadolu�ya gelen kavimler zaten
zayýflamýþ olan Hitit Devletini yýkarlar. Bu tarihten
itibaren Hititler Çorum Bölgesinden Kýzýlýrmak
Kavisi içerisinden geçerek, Güney Anadolu�ya
geçerler. Anadolu�da ise 200 yýllýk bir karanlýk
devre girer. M.Ö. 8. yy�da bu göçlerle geldikleri
sanýlan Frigler, yýkýlan Hitit þehirleri üzerine kendi
þehirlerini kurarlar. Çorum bölgesinde Boðazköy,
Alacahöyük, Eskiyapar, Pazarlý önemli Frig
þehirlerindendir. Frig Devleti ise, M.Ö. 6. yy�nýn ilk
yarýsýnda Kimmerler tarafýndan yýkýlmýþ, fakat
kültürleri bir süre daha devam etmiþtir. 

Kimmerler istilasýndan sonra Çorum ve çevresi
Ýran�da devlet kuran Med�lerin daha sonra�da M.Ö.
546�dan M.Ö. 330�a kadar Büyük Ýskender�in
Anadolu�yu istilasýna kadar Pers�lerin hakimiye-
tinde kalmýþtýr. M.Ö. 276�da Trakya üzerinden
gelen Galat�lar Anadolu içerisine kadar yayýlarak
bu bölgeyi idareleri altýna almýþlardýr. Çorum
ilindeki önemli Galat merkezleri Ýskilip, Osmancýk,
Alacahöyük, Boðazköy, Eskiyapar ve Avlat Kö-
yü�dür. Roma imparatoru Julius Ceasar zamanýnda
bu havali Romalýlarýn eline geçmiþtir. Çorum
Anadolu�da ilk defa sistemli yol þebekesini kuran
Romalýlarýn kavþak noktasýný teþkiletmiþtir. 

Ankara�dan-Amasya-Kavium�a, Sinop�tan Tuvi-
uz-Zile�ye geçen yollar Çorum�dan ayrýlmaktadýr.
Roma Ýmparatorluðunun ikiye ayrýlmasý (M.S.
395)ile doðu Roma�da daha sonra Bizans�ta kalan
Çorum�un bu devirde adý Yankonia veya Ni-
konya�dýr. 

Çorum�un Türk Yönetimine Geçiþi: 1071
Malazgirt Zaferi ile Anadolu�nun kapýlarý Türklere
açýlmýþ ve Türk Beyleri bir çok koldan Anadolu
içlerine akýnlar düzenleyerek fetihleri sürdür-
müþtür. Çorum ve çevresinin fethi konusunda iki
ayrý görüþ vardýr. Ýlk görüþe göre; Çorum ve çevresi
Daniþment Ahmet Gazi tarafýndan 1075 yýlýnda
fethedilmiþtir. Ýkinci görüþ ise Selçuklu sultaný
Melikþah�ýn ümerasýndan Emir Tutak ve Emir
Artuk�un Çorum�u fethettikten sonra bu bölgenin
yönetimine getirildiði þeklindedir. 

Daniþment Beyliði Döneminde Çorum: Daniþ-
mentliler Anadolu Selçuklularýna baðlý olarak;
Çorum�da içinde olmak üzere Sivas, Tokat, Ankara,

Çankýrý, Kastamonu ve Yozgat çevresinde hüküm
sürmüþtür. Daniþment beyliðinin en önemli olaylarý
Haçlý seferlerine karþý mücadelelerdir. Daniþment
Beyliði II. Kýlýç Arslan tarafýndan 1178 yýlýnda
Anadolu Selçuklu devletine baðlanmýþtýr. 

Anadolu Selçuklularý Döneminde Çorum:
II.Giyasettin Keyhusrev zamanýnda Çorum�un idari
bölümlerinden Serleþkerlik ( Bölge komutanlýðý ve
Sancak beyliði)olduðu ve baþýnda Hatirüddün
Zekeriya adlý bir komutanýn bulunduðu bilinmek-
tedir. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedað
Savaþýnda Moðollara yenildikten sonra Anadolu�da
karýþýklýklar çýkmýþ, 1276�da Kunduz Beyin oðlu
Emir Celalettin, Çorum�daki Moðollarý yenerek
Çorum ve Amasya�yý kurtarmýþtýr. Çorum�daki
Kunduzhan Mahallesi adý da bu beye iliþkin olarak
verilmiþtir. 

Osmanlýlara Kadar Çorum: Selçuklu Devleti
1308 tarihinde yýkýldýktan sonra Çorum Ana-
dolu�da kurulan beyliklerden Eretna Beyliði�nin
daha sonra Kadý Burhanettin Ahmet Devletinin
yönetimi altýna girmiþtir. Osmanlý Padiþahý Yýldýrým
Beyazýt Anadolu�da birliði kurmaya çalýþýrken
1398�de Çorum, Osmancýk ve Ýskilip�ten sonra
Amasya�yý alarak oðlu Çelebi Mehmet�i Amasya�ya
Vali olarak atamýþtýr. 

Osmanlýlar Döneminde Çorum: Çorum, 1398
yýlýnda Yýldýrým Beyazýt�ýn fethinden Cumhuriyete
kadar Osmanlý yönetiminde kalmýþtýr. Ankara
Savaþýndan sonra Timur�un himayesinde Amasya
egemenliðini yürüten Çelebi Sultan Mehmet
Çorum�da bir subaþýlýk kurarak tüm bu çevreyi
Osmanlý yönetiminde tutmuþ, 1413 yýlýnda Ana-
dolu�da birliði saðladýktan sonra oðlu II. Murat�ý
Amasya�ya vali atamýþtýr. Bu dönemde Tokat, Sivas,
Canik ( Samsun) Þebinkarahisar yanýnda Çorum
Sancaðý da Amasya�ya baðlý idi.

NE YENÝR? 
Leblebisi ile ünlü olan Çorum, yöresel yemekler

bakýmýndan oldukça zengindir. 
Ýlin özgün yemekleri arasýnda Mayalý, (Saç

Mayalýsý, Tava Mayalýsý), Yanýç, Cýzlak, Kömbe,
Oðmaç, Hingal, Haþhaþlý Çörek, Borhani (Ha-
murlu, Yumurtalý, Mantarlý) Helise, Çullama, Ma-
dýmak, Tirit, Ýskilip Dolmasý, Keþkek, Kara Çuval
Helvasý, Hedik, Teltel, Has Baklava sayýlabilir. 
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Çorum�dan Yemek Tarifleri 
Keþkek 
Malzemeler: (6 kiþilik)
500 gr yarma (gendirme) 
500 gr koyun eti 
2 adet soðan 
3 yemek kaþýðý tereyaðý 
1 yemek kaþýðý tuz 
1 çay kaþýðý kýrmýzý biber 
11 su bardaðý su 
Hazýrlanýþý: Yarmalar akþamdan ýslatýlýr. Güveç

tencereye (Toprak tencere) 2 kaþýk yað konulur.
Soðanlar ince ince kýyýlýr. Et, biber, salça, tuz 1 su
bardaðý sýcak su ilave edilerek 15 dakika kaynatýlýr.
Yarma yýkandýktan sonra 10 su bardaðý sýcak ile
birlikte tencereye ilave edilir. 

Kaynamaya baþladýktan sonra ateþ kýsýlýr.
Tencerenin kapaðý kapatýlýp hamurla kapaðýn etrafý
kapatýlýr. Bir parmak sýðacak kadar delik býrakýlýr,
buhar çýkmasý için kýsýk ateþte 2 saat piþirilir. 

Not: Geleneksel bir çorum yemeðidir. Ýl
merkezinde ve ilçelerde de yapýlmaktadýr. Genel-
likle ramazan aylarýnda sabah erken saatlerde gü-
veç tencerede hazýrlanýp fýrýna verilir. Turþu ve
salata ile birlikte servis yapýlýr.

Ýskilip Dolmasý 
Malzemeler: (8 kiþilik) 
2 kg pirinç 
1,5 kg et 
500 gr tereyaðý 
5 yemek kaþýðý tuz 
1 tatlý kaþýðý taze çekilmiþ karabiber 
15 su bardaðý su 
5 adet kuru soðan 
Hazýrlanýþý: Pirinçler tuzlu suda yarým saat

bekletildikten sonra yýkanýp süzülür, Tencereye 300
gr tereyaðý konulur. 3 yemek kaþýðý tuz, 1 tatlý kaþýðý
karabiberle birlikte pirinçler ilave edilir. Tencerede
5 dakika kavrulur. Üzerine bir su bardaðý su eklenip
tencerenin kapaðý kapatýlýp dinlenmeye býrakýlýr.
(30 dk) Et yað ile kýzartýlýr. Soðanlar ince kýyýlarak
tencereye atýlýr. Birkaç kez karýþtýrýldýktan sonra tuz
ve karabiber ilave edilir. Kalan sýcak su ilave edilir.
Et kaynamaya baþladýktan sonra üzerine sacýyak
yerleþtirilir. Üstüne temiz bir tepsi yerleþtirilir.

Pirinçler temiz bir bez torbaya konularak tepsinin
üstüne yerleþtirilir. Tencerenin kapaðý kapatýlarak
kapak kenarlarý hamurla sývanýr. Bir parmak
sýðacak kadar delik býrakýlýr. (Buhar çýkmasý için)
kýsýk ateþte 4 saat piþirilir. Sýcak servis yapýlýr.
Yanýnda turþu, ayran, komposto, salata ile servis
yapýlabilir. 

Not: Çorum�un Ýskilip ilçesinde yapýlmaktadýr.
Düðünlerde dolmacý adý verilen aþçýlar tarafýndan
hazýrlanýr. Halen bu gelenek devam etmektedir 

Çatal Aþý 
Malzemeler: (6 kiþilik)
1 su bardaðý yeþil mercimek 
1 su bardaðý yarma (kýrýk) 
1 adet soðan (kuru) 
2 yemek kaþýðý tereyaðý 
1 yemek kaþýðý tuz 
1 çay kaþýðý biber (kýrmýzý toz) 
1 çay kaþýðý nane 
6 su bardaðý su 
Hazýrlanýþý: Tencereye yað konulur. Soðanlar

ince ince kýyýlýr. Pempeleþinceye kadar kavrulur.
Nane, biber ilave edilir. 3 su bardaðý su konulup,
kaynamaya baþlayýnca mercimek ilave edilir. 20
dakika kaynayýnca 3 bardak sýcak su ilave edilip,
yarma eklenir. 20 dakika kadar kaynatýldýktan
sonra tuzu eklenir. Ateþi kýsýlýr. 10 dakika kadar
kaynadýktan sonra servise hazýrdýr. 

Not: Geleneksel Çorum yemeðidir. Çorum ve
çevre ilçelerde de yapýlýr. Yanýnda turþu ve yeþil
soðanla servis yapýlýr. 

NE ALINIR? 
Çorum ilinden alýnabilecek þeylerin baþýnda,

þehrin sembollerinden olan, Çorum leblebisi ve
bakýr hediyelik eþya gelmektedir. 

Ayrýca, Ýskilip�te aðaç oyma iþleri, Alaca Büyük
Camili Köyünde kilim, Ortaköy Ýlçesi Karahacip
beldesinde kilim, heybe, patik, çorap ve el örgü
ürünlerini bulmak mümkündür. 

Osmancýk ve Kargý�da üretilen pirinçler de,
farklý lezzetleriyle mutlaka tadýlmasý önerilen
ürünlerdendir. 

YAPMADAN DÖNME 
Alaca höyük, Bogazkale Müze ve Ören yerlerini

ziyaret etmeden 
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Kargý ve Abdullah Yaylalarýný, Osmancýk
Baþpýnar ve Karaca Yaylalarýný, Ýskilip Elmabeli ve
Bayat Kurtçaçimeni Yaylalarýný gezmeden, 

Ortaköy Ýncesu Kanyonuna gitmeden, 
Bakýr El Sanatlarýný görmeden, 
Çorum Mantýsý, Keþkek ve Ýskilip Dolmasý, Gül

burma ve Has Baklavasýný tatmadan, 
Çorum Leblebisi almadan, 
...Dönmeyin

GELENEK ve GÖRENEKLER
Düðün Adetleri
Evlenme adetleri Çorum�da,  ilçe ve köylerde

genel olarak birbirine yakýn özellikler taþýmaktadýr.
Evlilikler genellikle �görücü usulü� yapýlmaktadýr.

Evlenme Ýsteðini Belirtme
Evlenme çaðýna gelen gençlerin eþ seçiminde

ailelere önemli görevler düþmektedir. Evlenmek
isteyen damat adayý bu durumu annesine söyler.
Ýstenecek kýz aile tarafýndan bulunup, beðenil-
dikten sonra damat adayý kýz evine götürülür ve kýz
gösterilir. Eðer damat adayý kýzý beðenirse kýz evine
haber gönderilip fikirleri sorulur, kýzý istemeye
gelecekleri haber verilir. Kýz evi de kýzlarýnýn ve
yakýnlarýnýn fikirlerini aldýktan sonra söz kesme
(kahve içme) tarihi belirlenir.

Dünürlük ve Þerbet Ýçme
Çorum�da söz kesmenin diðer bir adý �kahve

içme� veya �þerbet içme�dir. Her iki tarafta birinci
derece yakýn akrabalarýna haber verir. Dünürcüler
bir kez daha �Allah�ýn emri peygamberin kavli
üzerine� kýzlarýný oðullarýna istemeye geldiklerini
söylerler. �Evet� cevabý alýndýktan sonra kahveler
içilir, dua edilir. Oðlan ve kýza söz yüzükleri takýlýr.
Niþan tarihi kararlaþtýrýlýr.

Niþan
Niþan çoðunlukla cumartesi veya pazar günü kýz

evinde yapýlýr. Akraba veya komþulara aðýzdan veya
davetiye ile haber verilir.  Eskiden bu iþi yaþlý ka-
dýnlar yapar ve bunlara �okuyucu� denirdi. Ni-
þandan bir gün önce erkek evi, kýz evine baklava,
et, kuruyemiþ, þerbet ve kýzýn niþanda giyeceði kýya-
feti gönderir. Niþan günü kýz evinde gelenlere ye-
mek verilir.  Gelenler kýza taký takarlar. Kaynana
tarafýndan gelinin yüzüðü takýlýr. Niþanlýlýk süre-
sinde bayram veya Hýdrellez günleri olursa hedi-
yeler gönderilir.

Düðün
Niþan ile düðün arasýndaki zaman erkek ve kýz

tarafýnýn durumlarýna göre deðiþir. Kýz ve düðün
için gerekli olan eþyalarý almaya çarþýya çýkýlýr, buna
�pýrtý görme� denir.

Düðün baþlamadan komþularýn da yardýmýyla iki
taraf yemeklerini piþirirler. Düðünde damat en
yakýn iki arkadaþýný �saðdýç� seçer. Saðdýç damatla
ilgilenir. Düðünler cuma akþamý baþlayýp pazar ak-
þamý biter. Ayrýca yine oðlan ve kýz evleri kendi-
lerine birer �kâhya� seçerler. Kâhya düðün boyunca
gelen misafirler, davul ve zurnacýnýn ihtiyaçlar,
yemeklerin daðýtýmýyla ilgilenir. Bunun dýþýnda
erkek evinde bir de �bayraktar� seçilir. Bayraktar,
kýnacý giderken ve gelin alýnmaya giderken önde
bayraðý tutar. Cuma akþamý erkek evinde bir tavuk
kesilip, bayrak takýlmasýyla düðün baþlar.

Kýna Gecesi
Cumartesi günü kýz evinde herhangi bir saatte

�kýna yürütme� yapýlýr. Erkek tarafý iki veya üç
kadýný bir erkekle beraber kýz evine �kýnacý� olarak
yollar. Bunlar yanlarýnda kýna, kuru yemiþ, et,
börek, tatlý ve kýzýn gelinliðini götürürler. Yine du-
ruma göre kýzýn kýnada giyeceði kýyafeti de erkek
tarafý alýp götürebilir. Ayrýca davul ve zurna da
kýnacýlarla gider. Gelen kýnacýlara yemek verilir.
Kýnacýlar kýzý giydirip süslerler, kýzý ortaya getirip
oturturlar, yüzüne allý bir yazma örterler, kýna
türküleri ve ilahi okurlar. Kýzý ve orada bulunanlarý
aðlatýrlar.  Bittikten sonra kýzýn avucuna para veya
altýn konup kýnasý yakýlýr. Orada bulunanlara da bu
kýnadan daðýtýlýr. Arkasýndan kuru yemiþ ve
limonata ikram edilir. Kýz annesinin elini öper ve
sarýlýp aðlaþýrlar. Kýna bittikten sonra davul ve
zurnayla halay çekilir. Gelen kýnacýlar o gece kýz
evinde kalýrlar ve bunlara �gelinin yengeleri� denir.
Kýzýn en yakýn arkadaþlarý da o gece kýzýn yanýnda
kalýrlar. O gece erkek tarafýnda da damada kýna
yakýlýr. Kýnadan önce kýz tarafý, oðlan evine �damat
bohçasý� denilen içinde damadýn düðünde giyeceði
kýyafet, pijama,  cüzdan, çorap, saat gibi þeylerin
bulunduðu bohça gönderir.

Gelin Getirme
Pazar günü kýz evinde vedalaþmalar olur. Kýz

gelinliðini giyip bekler. Erkek evinin büyük bir
kýsmý, kayýnvalide hariç, gelini almaya gider. Bu
sýrada kýz evinin kapýlarý kilitlenir. Düðünün
kâhyasý gelip kapýyý tutanlara bir miktar para verir

..31..
sayý 26 / 2007

KARDELEN / MART



kapýyý açtýrýr. Gelinciler içeri girip, geline bakarlar.
Gelinin aðabeyi veya erkek kardeþi kýrmýzý kuþaðý
dualar okuyarak, gelinin beline üç kez dolayýp
takar. Gelin bir kolunda babasý, diðer kolunda
damat ile evden çýkar. Bu esnada kýzýn çeyizi de
taþýnmaktadýr. Dualar okunup, gelin arabaya
bindirilir. Gelin alayý dolaþarak erkek evine gelir.
Oðlan evine gelindiðinde, kayýnvalide gelinin
önünde çömlek kýrar; gelinin bütün kötü huylarý
böyle kýrýlsýn diye, baþýndan kuru yemiþ, þeker,
bozuk para atar; bereketli olsun, evine yað gibi
sývansýn diye kapýnýn giriþine yað sürdürülür.

Çorum�da Hýdýrellez Geleneði
Çorum bölgesinde,  Hýdrellezin Hýzýr Aleyhisse-

lam ile Ýlyas Peygamberin buluþtuklarý gün olduðu
inancý vardýr. Ýl�de hýdrellezin geliþi sevinçle
karþýlanmaktadýr. Çünkü kýþýn bittiðine, yazýn gel-
diðine, bolluk ve bereket dolu günlere ulaþýldýðýna
inanýlýr. Bu nedenle yazýn baþlangýcý sayýlan 6 Mayýs
hýdrellez gününde bir bayram sevinci yaþanýr.
Hýdýrlýk, Erzurum Dede, Sýklýk Boðazý, Baðlar en
çok gidilen yerlerdir. Buralara gitmek için bir-iki
gün önceden hazýrlýk yapanlar vardýr. Hazýrlýk
olarak yeni giysiler hazýrlanýr; çörek, börek, yaprak
dolmasý,  bulgur kaynatmasý yapýlýr. Birlikte yenilir,
içilir. Genellikle genç kýzlar arasýnda dalya,
atlankaya ve okkel oyunlarý oynanýr.  Erkekler bu
eðlencelere katýlmazlar. Hýdrellez gecesi veya günü
arzulanan dileklerin gerçekleþmesi için dualar
edilir.

HALK EDEBÝYATI
Rivayetler
Koyunbaba Rivayetleri
Koyunbaba�nýn asýl adý Seyit Ali�dir. Peygamber

soyundan geldiði ileri sürülür. Bursa�da çobanlýk
yaptýðý sýrada aðayla her iki kuzudan birini almak
üzere anlaþýr. Bir süre sonra kýrk kuzusu olur.
Bunlarý alarak Osmancýk�a yerleþir. Her yirmi dört
saatte bir melediðinden adý �Koyunbaba� kalýr.
Koyunbaba üzerine bir çok rivayetler vardýr.
Bunlardan biri:

Koyunbaba�nýn üç köpeði vardýr. Bunlara Kara
Kadý, Sarý Kadý, Ala Kadý adýný verir. Baðdat Kadýsý
Osmancýk�tan geçerken bunu duyar ve padiþaha
þikâyet eder. Padiþah Koyunbabayý çaðýrýr, köpek-
lerine neden böyle adlar koyduðunu sorar. Koyun-
baba da:

Kadýlar haram helal bilmezler, benim köpek-

lerim bilir. Ýsterseniz deneyelim der. Padiþah dene-
meye karar verir. Koyunbaba yirmisi helal, yirmisi
haram kýrk kap yemek getirilmesini ister. Ýstenenler
getirilince köpekleri çaðýrýr, yemekleri önlerine
serer. Hayvanlar helal yemekleri yer, öbürlerine
dokunmazlar. Padiþah çok þaþýrýr. Koyunbaba�yý
mükâfatlandýrmak ister dileðini sorar. Koyunbaba:

Hazineden bir þey istemem Sarýalan ile
Saltukalan�ý köpeklerime yallýk verirseniz yeter der.
Dileði yerine getirilir.

Koyunbaba kendisini padiþaha þikayet eden
kadýya þöyle bir bakar ve adam ölür.

Koyunbaba Köprüsüne Ýliþkin Bir Rivayet
Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli�ne giderken

Koyunbaba�ya uðrar hayýr duasýný alýr. Savaþta
Uzun Hasan�ý yener. Dönüþte vezirini göndererek
Koyunbaba�nýn bir dileði olup olmadýðýný sordurur.
Koyunbaba:

�Eðer bir hayýr yapmak istiyorsa, Kýzýlýrmak
üstüne köprü gerekir, onu yaptýrsýn, bir de kýþlak ve
yaylak yerlerimizi, koyunlarýmýzý vergiden baðýþlasýn
ki, misafirlerimizi daha iyi aðýrlayabilelim� der.

Ýstekleri yerine getirilir. Ancak köprü yapýlma-
dan Fatih vefat eder. Babasýnýn ölüm haberini alan
ll. Beyazýt Amasya�dan yola çýkar. Osmancýk�a
geldiðinde ýrmak kýyýsýnda sürüsünü yayan
Koyunbaba�yý görür. Kendisini karþýya geçirmesini
ister. Koyunbaba:

�Olur ama bu ýrmaða bir köprü yaptýrýrsan� der.
Þehzade söz verir. Koyunbaba þehzadeye gözle-

rini kapamasýný ve söylemeden açmamasýnýn söyler.
Þehzade denileni yapar. Gözlerini açtýðýnda Ýstan-
bul�dadýr. Koyunbaba yok olmuþtur. ll. Beyazýt tahta
geçtikten bir süre sonra düþünde Koyunbaba�yý
görür. Koyunbaba köprüyü yaptýrmasýný istemek-
tedir. Ertesi gece yine ayný düþü görür. Bunun
üzerine gerekli araç-gereç ve ustalar Osmancýk�a
gönderilir ve köprünün yapýmýna baþlanýr. Koyun-
baba�nýn da geyiklerle köprüye taþ taþýdýðý söylenir.
Köprünün yapýmý sýrasýnda derviþlerden biri
Koyunbaba�ya ölünce nereye gömülmek istediðini
sorar. O da  �Bu taþýn düþtüðü yere� diyerek aðýr bir
taþý fýrlatýr.  Öldüðünde II. Beyazýt onu taþýn düþtü-
ðü yere gömdürür ve buraya bir türbe yaptýrýr.

MAHALLÝ DEYÝMLER
Acý baldýrcaný, kýraðý çalmaz, 
Acýkan doymam sanýr, 
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Büyük daðýn büyük dumaný olur, 
Çirkin bürünür güzel görünür
Çok söyleme arsýz olur, aç koyma hýrsýz olur
Çivi çiviyi; su sancýyý söker
Deðirmene vardým derdim yanmaya, deðirmen

baþladý çýr çýr dönmeye
Düþman düþmana küçük taþ atmaz
Deptim keçe sivrittim külah oldu
Dolu testi su almaz
Dok ne bilir acýn halinden
Dabaný güneþletti, sakalý yýldýza dikdi (Ölmek

anlamýnda, ölüm )
Deliðine göre yama vurmalý
Dirgene dayanmayan porsuk harmana gelmez
Dadanmýþ kudurmuþtan beterdir
Dert saklayanda kalýr
Deniz suyu gibi ne içiliyu ne geçiliyu
Dost dostun ayýbýný yüzüne söyler
Dil bir kulak iki; bir söyle iki dinle
Deli ile getme yola, baþýna gelir türlü bela
Dertsiz baþ sokuda daþ
Dilden gelen elden gelse daðý dað üstüne kor-

lardý
Dilim seni dileyim dilim; dilim senden çektiðim

hep acý zulum
Dýðdýnýn dýðdýsý; dýþ kapýnýn düðdüsü
Deliye yel verirler; eline bel verirler
Deve ile bulgur yeme üstüne kusar
Emek olmadan yemek olmaz, 
Güttüðü bir koyun,  ýslýðý daðý tepeyi tutar, 
Ýnsana güvenme ölür,  aðaca güvenme kurur, 
Katraný kaynatmakla olur mu þeker,  cinsi bozuk

olan cinsine çeker. 
Sel aðzýna yatma sel alýr,  
Tepe baþýna harman dökme yel alýr, 
Sinek pekmezciyi tanýr, 
Zemheri ya iti öldürür,  ya çiftçiyi güldürür

BÝLMECELER
Bizde bir dudu var
Eðri büðrü budu var
Bize gelin görürsünüz
Güle güle ölürsünüz  (Kurbaða)

Gökten bir karpuz indi
Üçyüz altmýþ dilim þimdi
Otuz dilimi yenmedi emme 
Geri yaný temam yendi  (Yýl, Ramazan orucu)

***
Ana bir kýz doðurur
Ne ayaðý var ne baþý var
Kýz bir ana doðurur
Hem baþý var hem ayaðý
(Tavuk, yumurta)

*** 
Geriden aldým çatmayý
Çýðýrýn gelsin Fatma�yý
Kýz nereden belledin
Kol kýrýp göbek atmayý (Süpürge, süpürmek)

*** 
At durur arap biner (Sacayak, Kazan)

***
Aðýz içinde dil, hadi bunu bil (Kaval)

***
Kolay gelsin ustalar, kurt iken kuþ olmuþ
Baðýrsaðýný desteler (Ýpek böceði)

***
Bir oðlum var üç bacak; alýr atar kucak kucak

(Anadut)
***

Kepenek altýnda ak kuþlar (Diþler)
***

Yer doymaz, oturur kalkmaz, gider gelmez
(Ocak, ateþ, duman)

***
Bir yeri var yaydan eðri
Bir yeri var iðden doðru
Bir yeri var kazandan kara
Bir yeri var südden aðca  (Leylek)

***
Bir kabaðý oyarlar
Ýçine dýnýklaðý koyarlar
Çok söyleme deli oðlan
Kulaðýný burarlar  (Ud)

***
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Dizim dizim nar
Dizimecek kar 
Uçtu setik kaldý dilber  (Saman, Buðday)

***
Osmancýk�tan sandýk gelir,
Sandýkçýlar yapamaz, 
Ýçlerinde boncuk gelir boncukçular dizemez,
Arasýnda mektup gelir deðme katip yazamaz

(Nar)
***

Geriden baktým akdaþ gibi, yanýna vardým sütlü
aþ gibi (Lahana)

***
Yarým kaþýk duvara yapýþýk (kulak)

*** 
Hey hevayý hevayý
Yüksek yapar yuvayý
Marangozlar yapamaz
Kuyumcular dökemez (Örümcek)

***
Bir gücücük al yastýk
Ýçine un bastýk  (Ýðde)

***
Köy içinde cýngýllý çavuþ (Bakraç)

***

TARÝHTE ÇORUM�UN ÜNLÜ KÝÞÝLERÝ
Ahmet Feyzi (1839-1909): Çorum�da doðdu.

Ýstanbul Beyazýt Medresesi�ni bitirdi. Yargýçlýk,
Müftülük yapmýþ ve Çorum�da 6112 kitaptan olu-
þan bir kütüphane kurmuþtur.  Ehadis-i Mevzuat,
Redd-i Batýl,  Risalei Müntehebat,  Tahrir-i Mantýk,
Þerh-i Kafiye,  Kanunu Arazi,  din,  edebiyat,  man-
týk, hukuk alanýndaki eserlerinden bazýlarýdýr.  A-
rapça ve Türkçe 30 kadar eseri Hasanpaþa Halk
Kütüphanesinde bulunmaktadýr.

Akþemseddin (1390-1459): Asýl adý Mehmet
Þemsettin�dir. Osmanlý Ýmparatorluðunun büyük
bir din bilgini ve ayný zamanda hekimdir.  Hacý Bay-
ram Velinin öðrencisidir.  Fatih Sultan Mehmet�in
arzusu üzerine arkadaþý Akbýyýk Abdullah ile
Ýstanbul�un fethinde bulunmuþ ve Türk ordusunun
manevi gücünü artýrmada büyük rol oynamýþtýr.

Aþýkpaþa (1270-1333): Tasavvuf terbiyesi ile

yetiþmiþ olup, Türk tasavvuf ve halk þairidir. Ga-
ripname isimli eseri mevcuttur.

Aþýk Paþazade (1392-1484): Sultan Çelebi
Mehmet zamanýnda yaþamýþ olup, devrin savaþ-
larýna katýlmýþtýr. Osmanlý tarihinin canlý kaynaðýný
teþkil etmiþtir.  Meþhur Tarihi (Aþýk Paþazade Tari-
hi) 1484 yýlýnda yazmaya baþlamýþtýr.

Baltacý Mehmet Paþa (1660�1712): Adýný
1711 yýlýnda Prut savaþý ile duyurmuþtur.  lll. Ah-
met�in padiþahlýðý döneminde ikinci defa Veziri-
azam olmuþtur. 1712 yýlýnda Limni adasýnda sür-
günde iken ölmüþtür.

Ebuss�ud Efendi (1490-1574): Þeyh Muhiddin
Yavsi�nin oðludur. 1519�da Ýnegöl medresesi hoca-
lýðýna atandý. 1527 yýlýnda Ýstanbul Kadýlýðýndan
sonra Osmanlý Ýmparatorluðuna 14. Þeyhülislam
oldu. Kanuninin devlet düzenini saðlayan meþhur
kanunlarýnýn hazýrlanmasýnda büyük rolü oldu. 29
sene Þeyhülislamlýk yaptýktan sonra öldü.

Elvan Çelebi (?-?): Babasý ünlü Aþýkpaþa�dýr.
Elvan Çelebi 1352 yýlýnda bir cami,  kendisi için
yanýna bir türbe, bir tekke ve hamam yaptýrmýþtýr.

Koyunbaba: Asýl adý Seyit Ali� dir. Peygamberi-
mizin torunu Hz. Hüseyin�in 7. oðlu Ali Rýza�nýn
12. oðlu olduðu rivayet edilmektedir. Adý efsane-
leþmiþ bir evliyadýr.  Evliya Çelebiye göre Hacý Bek-
taþi Veli�nin Halifesidir.  Mezarý Osmancýk ilçesinde
adýyla anýlan türbededir.

Kul Mustafa: 17. yy da Çorum yöresinde doðup
yaþamýþ bir halk þairidir.  Deðiþik konularda þiirler
yazdý.  Bunlar cönklerde daðýnýk halde bulunmak-
tadýr.  Genç Osman adýyla anýlan padiþah II. Os-
man�ýn öldürülmesi üzerine yazdýðý destanlar dikkat
çekicidir. Bu destanlar Çorum müsellimi Kurdoðlu
Süleyman�ýn önderliðinde Çorumlularýn Kapusuz
ve baþýbozuk tayfasýyla Düvenci ovasýnda yaptýðý
cengi dile getirir.

Þeyh Muhittin Yavsi (?-1516): Babasý Osmanlý
müderrislerinden matematikçi astronom olan Ali
Kuþçu�nun kardeþi Mustafa�dýr.  Ýskilip,  Amasya ve
Ýstanbul�da öðrenimini yaparak o zamanýn Amasya
valiliðini yapan ll. Beyazýt�a öðretmenlik yapmýþtýr.

Yusufu Bahri (?-1828): Mýsýr�a giderek büyük
din bilgini Þeyh Murtaza�dan hadis dersi almýþtýr.
Daha sonra Çorum�a yerleþmiþtir. Basýlmamýþ Ata-i
Feyyaz adlý eseri ile Dürrü Tahrir ve yazma eserleri
vardýr.
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Hasan Paþa (Yedi-Sekiz Hasan Paþa) (1831-
1902) : Abdülhamit zamanýnda Beþiktaþ muhafýz-
lýðý yapmýþtýr.  Sultan Abdülaziz zamanýnda Alay
Bey�i oldu ve Hasan Bey adýný aldý.  Bir süre sonra
paþalýða yükseldi.  Osmanlý-Rus savaþýnda Kafkas
cephesinde büyük yararlýlýklar gösterdi.  Çorum�u
süsleyen saat kulesi ile depremde zarar gören
Hýdýrlýk Camii�nin yerine yenisini yaptýrmýþtýr.

ÇORUM� DA MÜZÝK
Türk Sanat Müziði
Çorum� da ilk düzenli Türk Sanat Müziði çalýþ-

masý 1980 yýllarýndan sonra Kültür Müdürlüðü
bünyesinde Dr. Sedat Terlemez yönetiminde baþ-
lamýþ ve konserler verilmiþtir. Çalýþmalar 1999
yýlýnda Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünye-
sinde ve 2001 yýlýnda Ticaret ve Sanayi Odasý bün-
yesinde iki Türk Sanat Müziði Korosu ile sürdürül-

mektedir. Osmancýk� da Halk Eðitim Merkezi
bünyesinde 2000 yýlýnda Türk Sanat Müziði kursu
açýlmýþtýr. 2001 yýlýnda Türk Sanat Müziði Musiki
Cemiyeti adýný alan koro faaliyetlerine devam
etmektedir. Bu üç koro önemli gün ve gecelerde
konserler vermektedir.

Türk Halk Müziði
Çorum�da Türk Halk Müziði çalýþmalarý, Mimar

Sinan Halk Eðitim Merkezi bünyesinde 2001
yýlýnda kurulmuþtur.

Çorum Bölgesinde Türk Halk Müziði çeþitle-
rinden olan aðýtlar, maniler, destanlar, güzellemeler,
ninniler, aþk-sevda türküleri, taþlamalar, ilençler
gibi birçok türkü karþýmýza çýkmaktadýr. Bunlardan
en bilineni, bir ananýn kaybettiði oðlunun ardýndan
feryadýný dile getiren �Hem okudum hemi de
yazdým� aðýtýdýr.
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Bilim-Teknik: Türk profesöre büyük onur 
Bilkent Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve

Elektrik ve Elektronik Mühendisliði Bölümü
öðretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Atalar, baþarýlý
çalýþmalarýndan dolayý Uluslararasý Elektrik ve
Elektronik Mühendisleri Birliði (IEEE) tarafýndan,
2007 yýlý en üst düzey üyelik anlamýna gelen
�fellow� unvanýna layýk görüldü.

�Fellow� unvanýný alan 9. Türk bilim adamý
olan Atalar, merkezi New York�ta bulunan IEEE�nin
dünyadaki en büyük meslek kuruluþu olduðunu
belirterek, birliðin 250 bin elektrik mühendisi üyesi
bulunduðunu söyledi. 

Bu unvanýn elektrik-elektronik mühendisliði-
nin her türlü alanýnda, bio-medikalden savaþ
teknolojilerini kapsayan pek çok alanda verildiðini
ifade eden Atalar, �Bu ödülün bana verilmesinin
nedeni �akustik mikroskop ve atom kuvvet mik-
roskop� çalýþmalarýmdýr� dedi. 

�Akustik mikroskopi� konusunda ilk çalýþan
kiþilerden biri olduðuna dikkat çeken Atalar,
çalýþmasýnýn yüksek frekanstaki ses dalgalarýný
kullanarak görüntü elde etme metodu olduðunu
belirtti. 

Bu metotla yapýlan cihazlarýn Japon, Alman ve
Amerikan firmalarýnca üretilip satýldýðýný söyleyen
Atalar, cihazýn yarý iletken teknolojilerde
kullanýldýðýný kaydetti. 

�Atomik kuvvet mikroskop� çalýþmasýnýn ise
yeni teknolojinin en önemli araçlarýndan biri
olduðunu bildiren Atalar, �Bu cihaz da çok küçük
boyutlarda görüntü almayý saðlýyor� dedi.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Diyet stratejileri
En katý diyetleri yapýyor, verilen menülere uyum

gösteriyor, ama kilo veremiyor musunuz? O halde
en kritik noktalara bir defa daha göz atýn.

Diyetisyen Berrin Yiðit, saðlýklý kilo vermek ve

verilen kiloyu korumak için uyulmasý gereken diyet
stratejilerini anlattý. �Atacaðýnýz küçük adýmlar
büyük baþarýlar getirecektir. Bunun için planlý olun
ve kolay yapabileceðiniz alternatifleri deneyin�
diyen Yiðit, her gün yediklerinizi not ederek ya da
menü üzerinde iþaretler koyarak elde edilen
baþarýnýn takip edilmesini tavsiye etti. 

Kontrol mekanizmasý 
Berrin Yiðit, �Böylece kendinizin kontrol meka-

nizmasý olacaksýnýz, acýktýðýnýz anlarda aslýnda
yeteri kadar yediðinizi ve açlýðýn tamamen duyusal
açlýktan öteye geçmediðini göreceksiniz. Küçük
gülücükler, karikatürlerle kendi kendinizi tebrik
ederek bu besin günlüðünü eðlenceli bir diyet
hikayesine dönüþtürebilirsiniz� dedi.

Çok sýk tartýlmayýn 
Tartýlmanýn ve sonuçlarla yüzleþmenin herkes

de ayný etkiyi meydana getireceðini vurgulayan
Yiðit, bazý insanlarýn tartýda hareket görmezlerse,
demoralize olarak diyeti terk ettiklerine dikkat
çekti. Yiðit, � Bu yapýdakilerin haftada bir tartýlma-
sýný, mümkünse vücut analizi yapan profesyonel bir
tartý kullanmasýný� tavsiye etti. 

Televizyonun etkisi 
Yiðit þöyle devam etti: �Araþtýrmalar günde iki

saatten fazla televizyon seyreden yetiþkinlerin
yüzde 7 daha fazla kalori aldýðýný ve bu ekstra
enerjinin þekerli besinlerden geldiðini gösteriyor.
Uzmanlarýn televizyon tutkunlarýna tavsiyesi ise
kendinize her gün bir dizi ya da film izlemek gibi
kotalar koyun.� 

Diyet arkadaþý edinin 
�Kilo vermek kadar verilen kilolarý korumak da

çok önemli� diyen Berrin Yiðit, uzun süreli diyet
programlarýnda diyete destek verecek kiþilerin de
önemine deðindi. Yiðit, diyet partneri ile haftada 3
kez görüþenlerin, diyetisyene düzenli gidenlerin ve
grup toplantýlarýna katýlanlarýn yapmayanlara
kýyasla daha baþarýlý olduðunu söyledi. Yiðit, �Bu
tarz etkinliklere ayýracak vaktiniz yoksa diyetis-
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yeninizle msn�de görüþün, e-mail gruplarý oluþturun
ya da e-forumlara katýlýn� diye konuþtu. 

Lifli besinler kullanýn 
Ayrýca posalý gýdalarýn zayýflamaya etkisi

olduðunu belirten Yiðit þunlarý söyledi: �Tokluk
hissini artýracak, barsak aktivitelerini hýzlandýracak
liften zengin besinler diyet sürecinin daha rahat ve
uzun soluklu olmasýna yardýmcý olabilir. Posalý
besinler çiðneme süresinin uzunluðu sebebiyle de
yemek süresini uzatarak yeme miktarý üzerine
düþürücü etki yapabilir. Ayrýca sindirim siteminde
besin geçiþini hýzlandýrarak, doygunluk hormon-
larýný da destekler ve dolaylý yollardan zayýflamaya
yardýmcý olur.�

Spor yapamýyorsanýz 
Zamansýzlýktan yakýnýp spor yapamayanlara

tavsiyelerde bulunan Yiðit, �Hiç bir þey yapmamak-
tansa telefonda konuþurken, dolap karþýsýnda
kýyafet seçerken, televizyon izlerken aklýnýza geldik-
çe oturduðunuz yerden kalkýp olduðunuz yerde
jogging yapýn ya da bacaklarýnýzý saða sola açarak
istediðiniz bölgeyi çalýþtýrýn ve metabolizmanýzý
canlandýrýn. Bir diðer pratik teþvik de adým sayar
takarak her gün 1000�er adým artýrarak günde
10.000 hedefine ulaþýn� dedi. 

Az uyuyan obez olur 
Chicago Üniversitesi�nde yapýlan bir çalýþma

uyku sorunu yaþayanlarýn iþtah kontrolü saðlayan
hormon seviyelerinin düþük olduðunu gösteriyor.
Yiðit de günde ortalama 4 saat uyuyan bayanlarýn
obez olma riskinin arttýðýný söyleyerek �Gece geç
saatlere kadar oturan bireyler muhtemelen kalori
tuzaklarýna düþüyor ve yetersiz uyku daha sýk tatlý
krizi yaþanmasýna sebep olabiliyor. En ideali erken
yatýp erken kalkmak, güne spor ve dengeli bir
kahvaltý ile baþlamak� diyor. 

Her gün 8 bardak su 
8 bardak su içen bireylerin metabolik hýzlarýnýn

yüzde 30 oranýnda arttýðýný ve bu artýþýn 90 dakika
kadar devam ettiðini ifade eden Yiðit, su tüketimini
en az 8 bardaða çýkarmanýn yýlda ortalama 3 kiloluk
kayba yardýmcý olacaðýný söylüyor ve ekliyor: �O
zaman her öðün öncesi 1-2 bardak su içerek bu
kolay hedefi gerçekleþtirebilirsiniz.�

9 saat çalýþma yeterli 
Fazla çalýþmanýn da kilo artýþýna etkisi olacaðýný

bildiren Yiðit, �Helsinki Üniversitesi�nde 7000
yetiþkin üzerinde yapýlan bir incelemede günde 9

saatten fazla çalýþanlarda diðer zamanlara göre kilo
artýþý gözlenmiþ. Diyet ve egzersize zaman ayýra-
mama, iþ stresinin etkilerinden kaynaklanabilecek
bu durum, kortizol hormonundaki dengesizlik-
lerden dolayý da yaþanýyor olabilir� diye konuþtu. 

Kendinizi motive edin 
Yeme ataklarý geldiðinde insanýn kendi kendini

telkin edeceði bir çýkýþ yolu bulmasý gerektiðini
ifade eden Yiðit, �Mesela �Bu krizleri önleyebilirim,
10 dakika dayanýrsam geçecektir, dikkatimi baþka
yere kanalize etmeliyim � diyerek iþtahýnýzý kontrol
altýna alabilirsiniz. Ya da elinizi bir kurabiyeye
giderken bulduðunuzda �Ýleride torunlarýmla parkta
rahat rahat oynayacaðým, enerjim ve saðlýk
durumum buna izin verecek� demek sizi motive
eder� diyor.

(Türkiye) 
!

Saðlýk: Aspirin tansiyonu artýrabiliyor 
Aspirin baþta olmak üzere hemen herkesin

kullandýðý analjeziklerin, erkeklerde de tansiyonu
artýrabildiði ortaya çýktý.

ABD�de yayýnlanan araþtýrmaya göre, belli
dozlarda alýndýðýnda analjeziklerin tansiyonu
yükseltme riski bulunuyor. 

Araþtýrma, yaþ ortalamasý 64.6 olan 16 bin erkek
arasýnda 4 yýl süreyle yapýldý. Denekler, araþtýrma
baþýnda tansiyondan þikayetçi deðildi. 

Araþtýrma, �Tylenol� adýyla piyasaya sürülen
asetaminofeni haftada 6-7 defa kullananlarýn,
yüksek tansiyon riskinin yüzde 34 arttýðýný gösterdi. 

Düzenli þekilde aspirin içenlerde, yüksek
tansiyon riski yüzde 26 arttý. 

Araþtýrma, �naproxene� ve �ibuprofen� gibi
steroid içermeyen aðrý kesicilerin, yüksek tansiyon
riskini yüzde 38 artýrdýðýný gösterdi.

(Türkiye)
!

Eðitim: Eðitime yeni model 
Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, yenilenen

ilköðretim müfredatýyla öðrenci merkezli eðitime
geçtiklerini söyledi.

Ýlköðretim Programlarýnýn tanýtýmý için Baþöð-
retmen salonunda düzenlenen toplantýda konuþan
Çelik, yeni müfredatýn bütün bilgileri öðrencilere
yükleme gayreti içinde olmayacaðýný anlattý. 
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Çelik, yeni müfredatýn özellikle veli ayaðýný
oluþturmak üzere önemli bir tanýtým kampanyasý
baþlatýldýðýný da kaydetti. 

Ezber dönemi bitti 
Bilgiye ulaþma ve bilgiyi tekrar üretme yollarýnýn

deðiþtirilmemesi halinde dünyanýn gerisinde
kalýnacaðýný vurgulayan Çelik, �Deðiþerek ancak
geliþebiliriz. Deðiþim anlayýþýnýn eðitim ile mümkün
olabileceðine inanýyoruz� dedi. 

Bilgiye sahip olmanýn yeryüzündeki en büyük
zenginlik unsuru olduðuna iþaret eden Çelik,
kampanya kapsamýnda �Ezber Bozuldu� afiþi
hazýrlandýðýný belirtti. Öðrencilerin bilgi deposu
olmadýðýný kaydeden Bakan Çelik, �Öðrencilerin
kafasýna bilgi doldurmak marifet deðildir. 

Bizim �ezberci� dediðimiz eðitim metodumuz
buna dayanýyordu. Deðiþtirdiðimiz müfredatta esas
olan þey, öðretmen merkezli bir eðitimdi. Öðretmen
adeta konferansçý mahiyetindeydi, öðrenciler pasif
algýlayýcýlar konumundaydý� diye konuþtu. 

Merkez öðrenci 
Çocuklara öðrenme metotlarýný, neyi, nasýl

bulacaklarýný, anlamlý bilgiye dönüþtüreceklerini
öðreteceklerini söyleyen Çelik, bütün bilgileri
yükleme gayreti içinde de olmayacaklarýný ifade
etti. 

Çelik, hazýrladýklarý �Söz Bende� afiþinin ise
öðrenci merkezli eðitim anlamýna geldiðini ifade
ederek, �Bu, artýk öðrenciler konuþacak öðret-
menler dinleyecek anlamýna gelmez. 

Yeni müfredatýmýzýn dayandýðý temel anlayýþ,
eðitimi eðitimin muhatabý olan öðrenciyle
paylaþmaktýr. Onunla birlikte düþünmek, onu
doðrudan sürece dahil etmektir. Öðrenci merkezli
eðitimden kastýmýz budur� diye konuþtu. 

Destek unsuru veli
Kampanya kapsamýnda bir milyon eve tanýtým

broþürü göndereceklerini söyleyen Bakan Çelik,
þöyle konuþtu: �Müfredatýn çok önemli bir ayaðý,
destekleyici unsuru, velilerimizdir. Velilerimiz
eðitimde olmazsa olmaz paydaþlarýmýzdýr. 

Velilerimize biz müfredatý niçin deðiþtirdik, yeni
müfredatýmýz çocuklarýmýza neyi kazandýracak,
daha önceki müfredat neyi kaybettiriyordu, bunu
anlatacaðýz. Eðer öðretmen-öðrenci-veli ve okul
idaresi, ayný kare içinde buluþmazsa eðitimden
beklediðimiz sonuçlarý elde edemeyiz.� 

OKS de kalkacak 
Yeni müfredatýn bir süreden beri uygulandýðýný

anlatan Çelik, �Bu sene 6. sýnýfa kadar uygulanýyor.
Gelecek sene 7. sýnýf da dahil olacak. Zamanla yeni
müfredatýmýz bütün ilköðretim okullarýnda
uygulanmýþ olacak� dedi. 

Süreç tamamlandýktan sonra OKS�yi kaldýra-
caklarýný açýklayan Çelik �Bunu yaptýðýmýz zaman
imtihanlara paydos, herkes caný nereye isterse
oraya gidecek. Böyle bir þey söz konusu deðil� diye
konuþtu. Hüseyin Çelik, Anadolu liselerinin 5 yýla
çýkarýlacaðýna iliþkin haberlerin de doðru olmadý-
ðýný bildirdi.

Geziler tarih dersi gibi 
Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, eðitim

gezilerinin birer tarih ve coðrafya dersi olduðunu
belirterek, �50 gün coðrafya dersi yerine bir defa
oraya gidilmesini saðlamak daha anlamlýdýr� dedi.
Milli Eðitim Bakanlýðý ile Türkiye Seyahat
Acentalarý Birliði (TÜRSAB) arasýnda, �18 Mart
Çanakkale ve Cumhuriyet Eðitim Gezileri�
protokolü imzalandý. 

Çelik, imza töreninde yaptýðý konuþmada, MEB
ve TÜRSAB iþ birliðinde Atatürk�ün 125. doðum
yýl dönümü çerçevesinde baþlatýlan ve Türkiye
çapýnda düzenlenen eðitim gezilerinin bu yýl da
süreceðini söyledi. 

Finansmaný MEB tarafýndan karþýlanan gezi
projesiyle 24 bin öðrencinin Çanakkale Þehitliði�ni
ziyaret ettiðini bildiren Çelik, gezilerin birer coð-
rafya ve tarih dersi olduðuna dikkati çekti. Çelik,
�50 gün coðrafya dersi yerine bir defa oraya gidil-
mesini saðlamak daha anlamlýdýr� diye konuþtu.
Hükümetleri döneminde Çanakkale Þehitliði�nin
düzenlendiðini, ilin çok önemli bir iç turizm
merkezi haline geldiðini bildirdi. 

Bir milletin sadece maddi varlýklarýyla övüne-
rek, kendi zenginliðinden söz edemeyeceðini dile
getiren Çelik, �Bunlar manevi zenginliðimizdir. Bu
bilinci çocuklarýmýza aþýlamak, vatan millet sevgi-
sini gerçekten yaþatarak vermek için çalýþýyoruz�
dedi. 

Türkiye�nin istihdam saðlamak açýsýndan bir
numaralý alanýnýn turizm olduðuna iþaret eden
Çelik, �Mesleki eðitimde de turizmin ön plana
çýkartýlmasý gerekiyor� diye konuþtu. 

TÜRSAB Baþkaný Baþaran Ulusoy da gençlere
tarih bilinci aþýlanmasýnda eðitim gezilerinin
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önemine dikkat çekerek, �Ülkeyi bize emanet e-
denlere borcumuzun ödenmesinde de bu gezilerin
önemli bir yeri var� dedi.

(ÝHA)
!

Kültür: Eþrefoðlu Camii 708 yýldýr sýrrýný
koruyor 

Osmanlý Devleti�nin kurulduðu yýl inþa edilen
camideki aðaç bölümlerin bugüne kadar neden
çürümediði hâlâ anlaþýlamýyor.

Konya�nýn Beyþehir ilçesinde 1299�da ahþaptan
yapýlan Eþrefoðlu Camii�ndeki aðaç bölümlerinin
nasýl olup da çürümeden bugüne kadar geldiði hâlâ
anlaþýlamýyor. 

7 asýrlýk caminin, taþ, tuðla, çini ve renkli
boyama gibi birçok süsleme sanatýnýn bir arada ve
yoðun olarak kullanýldýðý tek ahþap cami olmasý
nedeniyle Türk mimarlýk tarihinde özel bir yer
bulunuyor. 

Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaþar Erdemir, yapý-
mýnda çoðunlukla Beyþehir yöresindeki sedir aðaç-
larýnýn kullanýldýðý caminin, 708 yýldýr çürümeden
ve orijinalliðini koruyarak günümüze kadar geldiði-
ni söyledi. 

Caminin ahþap olmasýna raðmen 7 asýr çürüme-
den ayakta kalabilmesinin sýrýnýn bugün bile
bilinmediðini anlatan Erdemir, Eþrefoðlu Camii�nin
en ilgi çekici yönünün, deðiþik tekniklerle yapýlan
süslemeleri olduðunu ifade etti. 

Caminin mihrabýnýn önünde, çinilerle süslü
mihrap önü kubbesi bulunduðunu, bunun ahþap
camilerde baþka bir örneðinin olmadýðýný ifade eden
Erdemir, �Caminin minberi de tamamen ceviz
aðacýndan üstün bir iþçilik ve zengin bir süslemeyle
hazýrlanmýþ. 

Minber, �kündekâri� adý verilen teknikle, oymalý,
çatmalý ve tutkalsýz olarak yapýlmýþ. Sadece Türk-
lerde kullanýlan bu tekniðin en göz alýcý örneðini bu
eserde görmek mümkün� diye konuþtu. 

Caminin önemli özelliklerinden birinin de
ortasýnda bulunan, 4-5 metre derinliðindeki �kar-
lýk� denilen kuyu olduðunu ifade eden Erdemir,
þöyle devam etti: 

�Orijinalinde üstü açýk býrakýlan karlýðýn yapýlýþ
nedeni tam olarak bilinmiyor. 

Ancak karlýðýn, caminin çürümesini önlemek

amacýyla yapýldýðýný sanýyoruz. Karlýða dolan karýn
yavaþ yavaþ erimesiyle cami içinde meydana gelen
nemin, caminin içindeki aðaçlarýn ömrünü uzattýðý
var sayýlýyor. 

Caminin yýllara meydan okuyan 48 ahþap
direðinde, belki de bu sayede hiç kurtlanma
olmadý.� dedi. Erdemir, Karlýðýn üstünün 1965
yýlýnda yapýlan restorasyonda camla kapatýldýðýný ve
böyle bir iþlevi varsa da artýk bunu yitirdiðini
kaydetti.

(Türkiye)
!

Eðitim: Not kalkýyor 
Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Genel

Müdürü Prof. Dr. Yüksel Özden �Ýlköðretim 1., 2.
ve 3. sýnýflarda notu kaldýrýyoruz� dedi.

Özden, ilköðretimin ilk yýllarýnda, çocuklarýn
not endiþesinden uzak olmalarýný, kendisini, hayatý
ve alanlarý tanýmasýný istediklerini ve bu þekilde
okula gitmeleri gerektiðini vurguladý. 

Ýlköðretimin ilk üç sýnýfýnda notlarý kaldýracak-
larýný açýklayan, derslerin yerine �dersin kazanýmý-
nýn� deðerlendirileceðini belirten Özden, deðerlen-
dirmede Türkçe dersinin karþýsýnda 1, 2, 3, 4, 5 gibi
notlar yerine Türkçe�de �okumayý öðrenme�, �ken-
dini ifade edebilme�, �yazma�, �dinleme�, �konuþ-
ma� ve �dil bilgisi� kazanýmlarýnýn göz önünde tutu-
lacaðýný kaydetti.

Not yerine ifade
Kazanýmlarýn not yerine �ifadelerle� deðerlendi-

rileceðini ifade eden Özden, �Matematik dersinde,
�sayýlarý, þekilleri tanýyabilme�, �sayýlarý büyüklük ve
küçüklüðüne göre sýralayabilme� gibi kazanýmlar
olacak. 

Ýfadelerin �orta�, �iyi�, �pekiyi� gibi derecelendir-
meler yerine, çocuðun kendisini tanýmasýný ve
geliþimine iþaret edecek þekilde olmasýný istiyoruz.
Öðrenci �ben buymuþum, bu alanlar iyi olduðum
alanlar, bunlar biraz daha geliþtirebileceðim alanlar
diyebilsin� deðerlendirmesinde bulundu.

Kazanýmlarýn, 1., 2. ve 3. sýnýflar için ayrý ayrý
belirleneceðini belirten Özden, kazanýmlarýn hayat
bilgisi, görsel sanatlar, resim ve müzik gibi dersler
için de geliþtirileceðini bildirdi. 

Bu þekilde öðrencinin hangi derste problemi
olduðu, hangisinde yeteneðinin olduðu ayrýmýnýn
yapýlacaðýna dikkat çeken Özden, resim dersinde
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�renk bilgisi�, �resim alaný deðerlendirme�, müzik
dersinde, �nefes alma teknikleri� ve �ritmi kavra-
yabilme�, beden eðitimi dersinde ise �yürüme, sek-
me ve sýçramalarda koordinasyon�, �boy sýrasý
olma�, �eþini tanýma� gibi kazanýmlarýn olacaðýný
ifade etti.

Bu uygulamanýn, bu sene 1. sýnýflar için
okullarýn bir hafta erken açýlmasýndaki mantýðýn
devamý olduðunu anlatan Özden þöyle konuþtu:
�Öðrencilerde, öz güveni artýrmak istiyoruz. 

Çocuk kendisini hissetsin. Not baskýsý altýnda
kalmasýn. Son günlerde not vurgusu yapýyoruz.
Notlarýn OKS�ye etkisini konuþuyoruz. Hayat sýrf
sondaki bir saatlik sýnav olmasýn. 

Öðrencilerin dersini takip etmesinin puanlara
yansýmasýný istiyoruz ama diðer taraftan da
öðrenciler ilköðretimde not kaygýsýndan uzak bir
�ilk üç yýl� geçirsin istiyoruz.� 

Özden, ayrýca Ýlköðretim Baþarý Puanýnýn 4.
sýnýftan itibaren etkili olacaðýný, bu puaný
ilköðretim 1. 2. ve 3. sýnýflara katmayacaklarýný da
kaydetti.

(Türkiye)
!

Kültür: Türkiye kayýp arþivin peþinde 
1931 yýlýnda Bulgaristan�a satýlan Osmanlý

belgelerine ulaþan Devlet Arþivleri, tasnif edilen
belgelerin mikro filmlerini alýyor. Ýþlemlerin
tamamlanmasýnýn ardýndan belgelerin tümü
ülkemize gelecek.

Osmanlý Ýmparatorluðuna ait bir vagon dolusu
arþiv belgesinin 1931 yýlýnda Bulgaristan�a �Hurda
kaðýt� diye satýlmasý olayýnýn üzerinden 76 yýl
geçtikten sonra, Maliye Bakanlýðý bu belgeleri
almak için harekete geçti. 

Devlet Arþivleri Genel Müdürü Yusuf Sarýnay,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu�nda Milli Arþiv
Kanunu Tasarýsýnýn görüþmelerinde 1931yýlýnda
yaþanmýþ ilginç bir olayý milletvekilleriyle paylaþtý. 

Olay ortaya çýkýnca trenin sýnýrda durdurulmak
istendiðini ancak geç kalýndýðýný söyleyen Genel
Müdür Sarýnay, �1931 yýlýnda Bulgaristan�a satýlan
Osmanlý arþivleri efsane gibi anlatýlýr. 

O dönemin Ýstanbul defterdarý, boþ alan
oluþturmak için tamamý maliye ile ilgili belgeleri,
Bulgar Boris�in fabrikasýnda kullanýlmak üzere
hurda kaðýt olarak satýyor. Sonra bu belgelerin

Osmanlý dönemine ait olduðu ve deðeri olabileceði
yolunda tartýþmalar baþlamýþ. 

Hatta o dönem Meclis�te de gündeme gelmiþ.
Bulgaristan hükümeti bunu arþivine almýþ. Hurda
kaðýt olarak kullanýlmasýna izin vermemiþ�

Ýddialara cevap
Sarýnay, gelinen noktada belgelerin tasnifinin

yapýldýðýný belirterek, �Maliye ana defterlerinin
mikrofilmlerini aldýk. Aslýný alamadýk maalesef.
Þimdi maliye perakende evraklarýnýn tasnifi
yapýlýyor. 

Tabi Bulgaristan�da Osmanlýca bilen zor
bulunduðu için tasnif iþi hayli geçikiyor. Sürekli
heyet gönderiyoruz. Her tasnif iþlemi bitince alýp
getiriyoruz. Belgelerin tamamýna yakýnda sahip
olacaðýz� diye konuþtu. 

Atatürk�ün arþiv konusunda çok hassas
olduðunu anlatan Sarýnay, �1931-1933�de Macaris-
tan�dan özel heyet getirtmiþ. Osmanlý arþivlerine
yönelik imhayý önlemek için özel komisyon
kurdurmuþ. Anadolu�nun dört bir tarafýndaki
arþivleri Ýstanbul�a getirerek, korumaya aldýrmýþ�
dedi.

Ýnceleme ülkemizde
Kurum olarak þimdiye kadar 6,5 milyon belgeyi

tasnif ettiklerini ve 2006 yýlýnýn aralýk ayýnda dijital
ortama kaydettiklerini belirten Sarýnay, �Osmanlý
belgelerinin tamamý bizde. 

Topkapý Sarayýnda Kültür Bakanlýðý�na ait olan
bir miktar belge var. Onlarý alacaðýz. Tapu
Kadastro�da o döneme ait tapu belgeleri var. Onlar
dijital ortama geçiriyorlar. Bir kopyasý bize verilecek
ve inceleme bizim üzerimizden yapýlacak. Meclis
Baþkanlýðý da sonradan tanzimat dönemine ait
belgeler buldu, onlarý da bize verecek� dedi. 

Sarýnay, Ermeni iddialarýný çürütecek bir milyon
belgeleri olduðunu ve bunlarýn bir kýsmýný 19 cilt
halinde kitaba dönüþtürdüklerini de bildirdi.
Sarýnay, 2 bin 500 belgenin de internet ortamýnda
incelemeye sunulduðunu ifade etiði açýklamasýnda
�70 yýllýk suskunluðun ardýndan yeni yeni sesimiz
çýkýyor. Arþivlerimiz tasnif edilip haklýlýðýmýz ortaya
çýkýnca sesimiz daha gür çýkacak. 

Tehcir yasalarýna baktýðýmýz zaman etnik hiç bir
unsur bulamazsýnýz. Bu yasalarda �devlete isyan
eden kasaba veya bölge halký� diye geçer. Bu
nedenle Ege bölgesindeki isyancýlar da tehcir
edilmiþtir. 
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Suriye sýnýrýndaki Arap boylarý da... Yani
Ermenilere dönük deðildir. Siyasi bir nedeni yoktur
tamamen güvenlik amaçlýdýr. Düþmanla iþbirliði
yapan isyancýlarý hedeflemektedir� diye konuþtu.

135 milyon belge
Osmanlý belgelerinin yüzde 75�ini tasnif

ettiklerini belirten Sarýnay, �135 milyon belge var.
Bunlarý sayfaya döktüðümüzde 600 milyon sayfa
yapar. Türkiye Cumhuriyeti arþivlerinin yüzde
60�ýnýn tasnifini yaptýk. 

CHP�nin 1950�ye kadar olan arþivleri de üç rulo
halinde bizde. Halk evlerinin arþivleri de bizde.
Üstelik tamamen tesadüf olarak Ulus�ta eski
meclisin deposundan çýkmýþtýr. Biz bu nedenle tüm
illere zaman zaman çaðrý yaparak, eski bilgi ve
belgeleri aramalarýný, bulmalarýný ve bize
ulaþtýrmalarýný istiyoruz� dedi.

(Türkiye)
!

Kültür: O-ku-mu-yo-ruz!.. 
Türkiye�de nüfusun yüzde 40�ý hayatý boyunca

hiç kütüphaneye gitmiyor, gençlerin yüzde 70�i hiç
okumuyor. Ülkemizdeki düzenli kitap okuma oraný
ise binde bir.

Türkiye�de her geçen yýl kitap okuma alýþkanlýðý
düþüyor. Son yýllarda yapýlan araþtýrmalar, Türk
toplumunun sosyal, ekonomik ve siyasi þartlarýnda
önemli deðiþiklikler olmasýna raðmen, kitap, gazete,
dergi ile arasýnýn iyi olmadýðýný, toplumumuzun
okumayý bir alýþkanlýk ve hayat tarzý haline
getirmediðini gösteriyor. 

Türkiye�de kitap okuma oraný yalnýzca yüzde 4-
4,5 arasýnda. Japonya�da bir yýlda yaklaþýk 5 milyar
kitap basýlýrken, Türkiye�de bu sayý yalnýzca 25
milyon civarýnda. Yani, Türkiye�de bir yýlda basýlan
kitap, Japonya�da neredeyse bir günde basýlýyor.

Araþtýrmalar Türkiye�de okur-yazar nüfusun
yüzde 86 olmasýna raðmen, kitap okuyan nüfusun
hýzla azaldýðýný gösteriyor. Ankete göre kitap
okumayý en çok televizyonun engellediði ortaya
çýkýyor. Daha sonra okumama alýþkanlýðýnýn sebebi
olarak �okul eðitiminde okuma alýþkanlýðýnýn
yeterince verilmemesi� gösteriliyor. 

Türkiye nüfusunun yüzde 95�i televizyon
seyrederken, yüzde 5�i de televizyon seyretmenin
yaný sýra kitap da okuyor. Kýsaca; Türk toplumunda
televizyon, okumayý ikincilleþtirdiði ortaya çýkýyor. 

12 bin 89 kiþiye bir kitap
Türkiye�de bir yýlda yayýmlanan kitap sayýsý,

Ýngiltere�nin 10�da biri, Almanya�nýn 7�de biri,
Ýspanya�nýn 5�te biri, Ýtalya�nýn 4�te biri. Japonya�da
yýlda kiþi baþýna 25 kitap, Ýngiltere�de 12, ABD�de
8, Fransa�da 7 kitap basýlýrken, Türkiye�de 12 bin 89
kiþiye bir kitap düþüyor. 

Araþtýrmalarda, Birleþmiþ Milletler�in Ýnsani
Geliþim Raporu�nda 173 ülke arasýnda Türkiye�nin
Malezya, Libya, Ermenistan gibi ülkelerin arasýnda
86. sýraya düþmesinin nedeni olarak, öncelikle kiþi
baþýna bir yýlda basýlan kitap sayýsýnýn düþmesi
gösteriliyor. 

Ülkemizde bin kiþiden sadece birinin kitap
okuduðunu ortaya koyan araþtýrmalar utanç verici
rakamlarla dolu. Gençlerin yüzde 70�i ise hiç kitap
okumuyor. 

Çocuk Vakfý�nca yapýlan �Türkiye�nin Okuma
Alýþkanlýðý Karnesi� araþtýrmasýnda, temel ihtiyaç
maddeleri sýralamasýnda Türkiye�de kitabýn 235.
sýrada yer aldýðý, kitap için yýlda kiþi baþýna 45 cent
harcandýðý ve genel olarak düzenli kitap okuma
alýþkanlýðý oranýnýn binde 1 olduðu belirlendi. 

Araþtýrma sonuçlarýna göre, Türkiye�nin temel
okur-yazarlýk düzeyinin iyi durumda olduðu, ancak
ilköðretimin 6.sýnýfýndan itibaren okuma ilgisinin
azaldýðý, okullarda program dýþý okuma etkinlikle-
rine çok az yer verildiði, çocuk kitaplarý, gazete ve
dergilerden yararlanma oranýnýn çok düþük olduðu,
köy çocuklarýnýn yüzde 60�ýnýn ilköðretimde ders
kitabý dýþýnda kitap okumadan mezun olduðu tespit
edildi.

Kütüphanelere uðrayan yok
Türkiye�de 2 bin 24, Almanya�da 10 bin 531,

Fransa�da 13 bin 924 ve Ýngiltere�de 12 bin 324
halk kütüphanesi bulunuyor. 

Araþtýrmaya göre, Türkiye�de nüfusun yüzde
40�ýnýn hayatý boyunca hiç kütüphaneye gitmediði,
yüzde 31�inin birkaç kez gittiði, mevcut 2 bin 24
kütüphaneye gidenlerin ise sadece yüzde 8�inin
kitap okumak amacýyla gittiði kaydedildi. 

Türkiye�de televizyon yayýnlarýnýn baþladýðý
1968-2005 yýllarý arasýnda çocuk ve gençlik
yayýnlarýnýn çeþidinde sürekli artýþ olduðu,
televizyon sonrasý gazetelerin kitap kültürüne
katkýsý azaldýðý belirlendi. 

Türkiye�de haftalýk televizyon seyretme süresi
25 saatin üzerinde olduðu ve televizyonun gazete
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okumayý yüzde 25, dergi ve kitap okumayý da yüzde
24 civarýnda azalttýðý belirtildi. Son yýllarda artan
bilgisayar teknolojisi sayesinde kütüphanelere
gidenlerin sayýsýnda daha da düþeceði belirtiliyor.

(Türkiye)
!

Bilim-Teknik: Güçlü bir hafýza için gül
koklayýn 

Almanya�daki Lubeck Üniversitesi�nde yapýlan
bir araþtýrma, gül kokusunun hafýzayý güçlendirip
öðrenme yeteneðini geliþtirdiðini ortaya çýkardý.

74 gönüllü üzerinde yapýlan araþtýrmada, Prof.
Jan Born, hafýza testi yaptýðý gönüllülerden bir
grubu gül kokan odaya aldý. 

Gül kokusunun hafýzada daha çok hareketliliðe
sebep olduðu tespit edildi. 

Ayrýca gül kokulu odada bulunanlar oynadýklarý
oyunun yüzde 97.2�sini hatýrlarken; diðerleri ise
yüzde 86�sýný hatýrlayabildi. 

Ýnsanlar üzerinde sakinleþtirici özelliði olduðu
bilinen lavanta kokusunun kýsa ve uzun hafýzayý
güçlendirdiði gibi dikkati de artýrdýðý anlaþýldý. 

Ýngiltere�nin Blackpool Üniversitesi�nde gerçek-
leþtirilen araþtýrmada, lavanta koklayan kiþilerin
gözlemlerini daha uzun süre hafýzada tutabildikleri
ortaya çýktý.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Öðün atlamayýn! 
Saðlýk Bakanlýðý obeziteye savaþ açtý. Ýþte

tavsiyeler: Düzenli beslenin, öðün atlamayýn, her
söylenen diyeti uygulamayýn.

Saðlýk Bakanlýðýnca toplumda giderek artan
obeziteyle mücadele ve doðru beslenme alýþkan-
lýklarý kazanýlmasý için Saðlýklý Beslenme Serisi
hazýrlandý. 

Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel
Müdürlüðü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire
Baþkanlýðýnca hazýrlanan broþürlerde, genel beslen-
me tavsiyeleri ve risk gruplarýna yönelik tavsiye-
lerin yaný sýra doðru beslenme konusunda merak
edilen konulara yer veriliyor. 

Þiþmanlýkla ilgili broþürde, doðru beslenme
alýþkanlýklarý ve obezitenin önlenmesi konusunda
þu tespitlere yer veriliyor:

* Yetiþkin erkeklerde yüzde 12-15, kadýnlarda

ise yüzde 20-27 arasýndaki yað oranýnýn artmasý,
þiþmanlýðýn belirtisidir.

* Þiþmanlýk aþýrý yemek yeme, fiziksel hareket
azlýðý, psikolojik, metabolik ve hormonal bozuk-
luklar sebebiyle oluþur.

* Bel çevresi erkeklerde 94, kadýnlarda 80
santimetrenin üzerine çýkmamalýdýr.

* Bel çevresinin erkeklerde 102, kadýnlarda 88
santimetrenin üzerine çýkmasý, saðlýk riskini artýrýr.

Nasýl korunacaðýz?
* Boyunuza uygun aðýrlýðý hedefleyin. Saðlýklý

aðýrlýða sahipseniz kilo almaktan kaçýnýn.
* Yeterli ve dengeli beslenme alýþkanlýðý edinin.

Besinlerden aldýðýnýz enerji ile harcadýðýnýz enerji
miktarýný dengeleyin.

* Düzenli beslenin, öðün atlamayýn. Geliþigüzel
diyetler uygulamayýn, diyetisyenden yardým isteyin.

* Yaðlý ve þekerli besinleri az ve seyrek tüketin.
Besinlerinizi tüketirken yað içeriðinin artmasýna
sebep olan kýzartma ve kavurma metotlarý yerine
haþlama, fýrýnda piþirme, buðulama metotlarýný
tercih edin.

* Bol su için, düzenli fiziksel aktivite yapýn.
(Türkiye)

!

Ýnternet: Google, otomatik çeviri hizmeti
verecek 

Dünyanýn en büyük internet arama motoru
þirketi Google, otomatik çeviri alanýna da göz dikti.

Google�ýn Los Angeles yakýnlarýnda görece
küçük ve sade bir büroda yürüttüðü otomatik çeviri
çalýþmalarýnýn en önemli özelliði, otomatik çeviri
konusunda yeni bir mantýðýn benimsenmesi. 

�Ýstatistiksel otomatik çeviri� adý verilen bu
mantýða göre, eskiden dil bilimcilerin çeviri
yapýlacak dillerin gramer kurallarý ve sözlüklerini
bilgisayarlara yüklemesinin yerine, iki dil arasýnda
daha önce insanlar tarafýndan yapýlan mümkün
olduðu kadar çok çeviri bilgisayara yükleniyor. 

Kullanýlan programýn kaynak metinde (dilde)
karþýlaþtýðý cümleleri, bu cümlelerin eski çevirilerini
bularak hedef dile çevirmesi bekleniyor.

(netGazete)
!
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Ý nternet medyasý gün geçtikçe Babýâli�deki
yerini kuvvetlendirirken beraberinde ö-
nemli bir soruyu da gündeme getiriyor:

Ýnternet medyasý denetlenebiliyor mu? Haber7
Genel Yayýn Yönetmeni Ünal Tanýk internetin
gerçek denetleyicisinin ABD olduðunu söylerken,
�Altýn kural: Altýný olan kuralý koyar� diyor. 

Ýnternet üzerinden haber sunan sitelerin sayýsý
her geçen gün daha da artýyor. Artýk yüzlerce haber
sitesi var demek abartýlý olmaz. Kimisi iþini ciddiye
alýyor, bir amaç ya da sadece en doðru haberi
vermek için çalýþýyor, kimisi de laf olsun torba
dolsun hesabý yayýn yapýyor. Genel haberleri veren
sitelerin yaný sýra yerel haber sunan haber
sitelerinin de çoðalýyor olmasý dikkati çekiyor. 

Geçtiðimiz yýllara oranla son bir yýla bakarsak
internet haberciliði yapan sitelerin sayýsý, internet
hýzýnýn artmasýna paralel olarak arttý. Türkiye,
2006 yýlýnda bilgisayarlaþma oranýnda dünyada
birinci oldu. Buna raðmen yeterli olmadýðý da bir
gerçek. Hâlâ internet kullanma oranýmýz yüzde
16�larda. Bu oran Avrupa�da yüzde 60�larý buluyor.
Türkiye�de en çok ziyaretçi çeken sitelerin günlük
tekil giriþleri 200 bin dolaylarýnda� Ýnternet
kullanma oranýmýz yüzde 16 iken durum bu. Ýnter-
net kullanma oranlarýnda Avrupa�yý yakaladýðýmýz
zaman tekil giriþlerde milyonlardan söz etmek
hayal olmayacak. Tabi bu durum, internetin daha
da hýzlanmasýndan ziyade ucuzlamasýna baðlý.
Türkiye, interneti Avrupa�ya göre daha pahalý
kullanýyor.

Kriz internet medyasýný doðurdu
Türkiye�de internet haberciliði aslýnda bir krizin

sonucu. 2000-2001 krizinde iþsiz kalan gazeteciler,
internet haberciliðinin öncülüðünü yapmýþ sayýlýr-
lar. Krizin sona ermesi ile kimi gazeteciler gerçek
mesleklerine dönse de idealist olanlar, bu alanda
baþarýyý yakaladýlar ve ayakta durdular. Geliþen
sektöre ciddi katkýlarda bulundular. 

Bugün baktýðýmýzda internet haber site
yöneticilerinin en büyük sýkýntýlarý ciddiye alýnma-

malarý gibi görünüyor. Basýlý, sesli ya da görsel bir
yayýn organý ile desteklenmeyen sitelerin tek
baþlarýna yeterince destek görmediði belirtilse de
kimi zaman gündeme bomba gibi düþen bazý
haberler internet kaynaklý oluyor. Tekil (tek bir
kiþinin günde bir kere ziyaret etmesi) anlamda
siteler binlerce giriþ alýyor. Tek baþýna bu geliþme
bile bu güçlü medya sahasýna olan bakýþlardaki
deðiþimin baþlamasý için yeterli aslýnda. Ýnternet
sitelerinde artan reklamlar ve reklam fiyatlarý
bakýþlardaki deðiþimin yavaþ yavaþ baþladýðýný
gösteriyor. 

Merak edilen soru þu:�Basýlý yayýncýlýk, internet
haberciliðine kurban gider mi?� Bu sorunun
cevabýný elbette zaman gösterecek, ama somut ger-
çek þu: Ýnternet haber sitelerinin sayýsýnda artma
var, ama buna raðmen geçen yýllara bakarsak,
gazetelerin satýþ rakamlarýnda azalma deðil artma
var. Baþka bir deyiþle, internet haberciliði, basýlý
yayýncýlýða zarar vermiyor, belki de haber okuma
alýþkanlýðýnýn yayýlmasýný saðlýyor. Ama ileriki
zamanlarda geleneksel medyanýn niteliklerinin
deðiþerek farklý bir role bürüneceðine de kesin
gözüyle bakýlýyor. Milliyet Ýnternet Yayýn Yönet-
meni Ercüment Ýþleyen�in deyiþiyle, �Gelecekte
internet medyasý haber verecek, gazeteler ise fikir
üretecek.�

Ýnternet okyanusunun sýnýrý var mý?
Merak edilen sorulardan bir diðeri ise �inter-

nette özgürlüðün sýnýrý var mý?� Ýnternet, sýnýrý
olmayan bir okyanus gibi görünse de sýnýrlarý var.
Ülkeler bu sýnýrlarý koyabiliyor olsa da þu bir
gerçek: Ýnternette sýnýrlarýn gerçek sahibi ABD.
Haber7.com Genel Yayýn Yönetmeni Ünal Tanýk�ýn
ifadesi ile �Altýn kural: altýný olan kuralý koyar.� 

Aklýmýza takýlan bazý sorularý Türkiye�de
internet haberciliðinin baþýný çeken ve bu kulvarda
baþarýyla yol alan haber sitesi yöneticilerine sorduk.
Cevaplardan anlaþýlacaðý üzere, internet haberciliði
gelecek vaat ediyor. Yazýlý, sesli ve görüntülü olmasý
ve haberi anýnda ulaþtýrmasý açýsýndan okuru
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tatmin eden haber sitelerinde alternatif oldukça
fazla! Burada okura düþen, doðru bilgiyi en hýzlý
þekilde sunan, saðlam kaynaklarý olan haber
sitelerini takip etmek. Özetle sýnýrlarý oldukça geniþ
olan bu alanda seçici olmak. 

Haber7.com Genel Yayýn Yönetmeni Ünal
Tanýk:

�Geleneksel medya bugünlerini arayacak�
Ýnternet haberciliðinin geleceðini nasýl görüyor-

sunuz? 
Görsel basýnýn da, yazýlý basýnýn da buluþacaðý

adres �internet� olacak. Ýnternet ise ciddi bir evrim
geçirecek. Bugün bildiðimiz anlamda masaya ve
bilgisayara baðýmlý olmaktan kurtulacak. Bütün
bunlarýn buluþacaðý platform ise �cep telefonu�
olacak.

Ýnternet kontrol altýna alýnabilir mi? Gerçekten
sanýldýðý kadar özgür mü?

Kendini en özgür platform olarak nitelendiren
Google, Çin�de kullanýlabilmek için, Çin Hüküme-
ti�nin istediði kýsýtlamalarý yaparak bu ülkeye
hizmet veriyor. Video paylaþým sitesi Youtube,
Amerika aleyhinde etkili olabilecek hiçbir muhalif
görüntünün girmesine izin vermiyor. Irak�ta direniþ-
çilerin yayýnladýðý görüntülerin hiçbirisinin yüklen-
mesine onay vermiyor. Dolayýsýyla her özgürlüðün
bir sýnýrý var. 

Ýnternete özel bir denetleme mekanizmasý var
mý?

Bu âlemde bizim bildiðimiz anlamda bir denetim
yapýlmýyor. Aslýnda internetin bilgi deposunun
gerçek denetleyicisi de ABD. �Altýn kural: Altýný
olan kuralý koyar� sözü maalesef burada da geçerli.

Ýnternet siteleri reklam pastasýndan ne kadar
pay alýyor?

Türkiye�de geçtiðimiz yýl yaklaþýk 3,6 milyar
YTL�lik reklam yatýrýmý yapýldý. Bundan þüphesiz
aslan payýný televizyonlar aldý: 1,4 milyar. Gazeteler
914, dergiler 106, radyolar 101, sinemalar 33 mil-
yon YTL. Ýnternet reklam pazarý yüzde 30 büyüdü
ve 20 milyon YTL�ye ulaþtý. Bu büyüme katlanarak
devam ediyor.

Geleneksel medya, tamamýyla internete
kayabilir mi?

Geleneksel medya varlýðýný mutlaka devam
ettirecek diye düþünüyorum. Ama bugünkü
etkinliðini arayacaðý günler çok uzak deðil.

Ýnternet haberciliði, basýlý yayýncýlýðý olumsuz
mu etkilemiþtir, olumlu mu? 

Olumsuz etkileyeceðine kesin gözüyle bakmak
gerekiyor. Bunun dünyadaki örnekleri çok yoðun
bir þekilde yaþanýyor. Þimdilerde internet haberci-
liði tamamlayýcý gibi görünse de, gelecekte basýlý ve
görsel yayýncýlýða en büyük rakip olacak.

Sahada olmayan, muhabirleri, beslendiði bir
kaynaðý olmayan �kes yapýþtýr� usulü çalýþan haber
siteleri için �pijamalý haberciler� tanýmlamasý
yapanlar var. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Ýnternet haberciliðinin �kes yapýþtýr� yöntemi ile
baþladýðý doðru. Bugün de büyük ölçüde bu
yapýlýyor. Ama Haber7 gibi ciddi siteler, kendi
muhabir aðlarýný oluþturma arayýþý içerisinde.
Haber7 haber sitesinin bugün yurt geneline
yayýlmýþ 30 dolayýnda muhabiri bulunuyor. Bu
rakam, sanýyorum yýlbaþýnda 50�nin üzerine
çýkacak.

Türkiye�de gerçek internet haberciliði
yapýlýyor mu?

Türkiye�de internet haberciliði yapýlýyor ve bu
çok hýzlý bir þekilde de büyüyor. Henüz emekleme
aþamasýnda. Ama çok hýzlý yol alýyor. Birilerinin
sandýðýndan çok daha büyük adýmlarla ilerliyor.

Milliyet Ýnternet Yayýn Yönetmeni Ercüment
Ýþleyen:

�Ýnternet haber verecek, gazeteler fikir
üretecek�

Gelecekte gazeteler var olacak mý?
Aslýnda bu sorularýn yanýtlarý çoktan verildi.

Gazeteler kuþkusuz varlýklarýný sürdürecek. Ancak
�newspaper� yani haber verici olma özelliklerini
biraz geri plana atýp �opinion maker� yani fikir
verici nitelikleri ile sivrilerek� Ýnternet, TV�ler,
radyolar, cep telefonu mesajlarý ile enformasyon
bombardýmaný altýndaki günümüz insaný ne
olduðunu öðrenmek için bir gün sonrasýný
beklemiyor artýk. Ancak hâlâ önemli ve belki düne
göre çok daha deðerli olan bu haberin ne anlama
geldiðini yani yarýn ne olacaðýný da söylemek� Ýþte
bu da yazarlarý ve uzman muhabirleri ile gazetelerin
iþi olacak. Bu nedenle gazeteler asli iþlevine
yarýnlarda daha fazla sarýlacak, uzman gazetecilerin
önemi ve deðeri daha fazla olacak.

Gazeteler ile internet siteleri arasýndaki iliþki
nasýl olacak?
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Artýk kabul edilen þu ki bir markanýn deðerini
belirleyen eriþim oranýdýr. Burada kâðýt gazete ile
internet sitesinin toplamýndan oluþan bir sayýdan
söz etmiþ oluyoruz. Örneðin Financial Times düþük
tirajlý bir ekonomi gazetesidir. Ancak internet
sitesinin milyonlara ulaþan yüksek ziyaretçi sayýsý
Financial Times�ýn total deðerini daha da artýr-
maktadýr.

Ýnternetin özgür olmasýnýn dezavantajlarý
nelerdir?

Ýnternetin saymakla bitmeyecek avantajlarýnýn
yaný sýra, denetim dýþý kalmak gibi çok önemli bir
dezavantajý da var. Denetlenmeyen bilgi ile
yanýltmak, yanlýþ yönlendirmek gerektiðinde belli
bir amaca dönük olarak kýþkýrtmak mümkün.

Youtube ve benzeri sitelerde karþýlaþtýðýmýz
rencide edici yayýnlarýn pervasýzca yayýnlanmasý
basýn özgürlüðü çerçevesinde mi deðerlendirilmeli,
yoksa denetim mekanizmalarýnýn zaafý olarak mý
görülmeli?

Bence Youtube benzeri paylaþým sitelerinde
editoryal denetimin yerel örgütlenmelerle yapýlmasý
gerekir. Örneðin Tayland ya da Tanzanya�dan
paylaþýma sunulan bir videonun o toplumda nasýl
bir duyarlýlýk meydana getireceðini siz ya da ben
buradan oturduðumuz yerden bilemeyiz. Bunu
ancak o ülkedeki bir büroda çalýþanlar deðerlen-
direbilir.

Samanyoluhaber.com Genel Yayýn Yönetme-
ni Engin Sað:

�Ýnternetin zaman ve mekân kýsýtlamasý yok�
Türkiye�de ve dünyada internet gazeteciliði-

nin geldiði nokta nedir?
Ýlk baþlarda iþsiz gazetecilerin küçük yatýrýmlarla

yaptýðý iþ þimdi büyük medya kuruluþlarýnýn da
dikkatini çekti. Reklam verenler de bu gücün
farkýna vardý. Daha da varacak. Dünyadaki büyük
medya kuruluþlarý bizden önce bunun farkýna vardý
ve yatýrýmýný yaptý. Bizde internet kullanýmý %
16�larda iken Avrupa�da % 40, Ýskandinav ülke-
lerinde % 60. 

Ýnternet medyasý haber okuyucusuna nasýl bir
yenilik sunuyor? 

Bir kere internet, haberleþmede hýzý getirdi.
Bugün sabah aldýðýnýz gazetedeki haberler 24 saat
deðiþmiyor. Ama o haberler, çoðu okuyucu için
bayat haber oluyor. Ýnternet en hýzlý ve en çabuk
haberi getirdi. Ayrýca insanlarýmýza müthiþ bir arþiv

olanaðý saðladý. Eskiden gazeteleri arþiv için keser
saklardýk. Þimdi ise sadece bir tuþun ardýnda.
Ayrýca diðer medya gibi zaman ve mekân
kýsýtlamasý yok. Yurt dýþýna gittiðimizde istersek
olaylarý günü gününe takip edebiliriz.

Ýnternette kimi zaman inançlara saygýlý ol-
mayan, rencide edici yayýnlar da yapýlýyor. Bu yak-
laþým basýn özgürlüðü çerçevesinde mi deðerlen-
dirilmeli? 

Youtube ve benzeri sitelerde karþýlaþtýðýmýz
rencide edici yayýnlarý, özgürlük çerçevesinde
deðerlendirmek mümkün deðil. Bu tip davranýþlarý
internet ortamýnda engellemek kanuni denetim
mekanizmalarý ile önlemek oldukça zordur. Bu
konuda toplumsal tepki önemlidir. Bu tür görüntü
ve yazýlarý yayýnlayan siteler kendi iç denetimlerini
daha da artýracaklardýr. Ayrýca o hakaretleri
yapanlardan ziyade sitelerinde barýndýranlara karþý
hukuki yaptýrýmlar daha etkili olur kanaatindeyim.

Ýnternet gerçekten sanýldýðý kadar özgür mü? Bu
konuda bir denetim mekanizmasý yok mu?

Açýkçasý interneti hem dünyada hem de
Türkiye�de pek denetleyen yok. Denetleyebilmek
de pek mümkün deðil. Çünkü uluslararasý sýký bir
iþbirliði ve bu konuda yapýlanacak kuruluþlar
gerekiyor. Mesela bir kiþi Ýstanbul�da bir site
yapýyor, sitesine Amerika�dan �host� hizmeti alýyor
yani sitesini Amerika�da barýndýrýyor, yani siteye
Almanya�dan yazý atýyor. Böyle bir durumda
yayýnlanan yazýlardan kim sorumlu?

Geleneksel medya, tamamýyla internete
kayabilir mi?

Geleneksel medyacýlýk bitmez. Radyo çýktýðýnda
gazete, televizyon çýktýðýnda radyo bitmediði gibi
internet de geleneksel medyayý bitirmez. Ancak
teknoloji geliþtikçe önem sýrasý deðiþebilir. Ama
genel kanaate göre, internet yayýncýlýðý geleceðin
haberciliðini yapacak.

Ýnternet haberciliði, basýlý yayýncýlýðý olumsuz
mu etkilemiþtir, olumlu mu? 

Gazete tirajlarýndaki düþüþü internete baðlayan-
larýn sayýsý az deðil. Bence de bir miktar etkilemiþ
olabilir. Haber vermekten ziyade haberin derinle-
mesine incelenmesi, bir dergi derinliðinde dosyalar
hazýrlanmasý basýlý gazeteleri daha da cazip hale
getirebilir. 

Sahada olmayan, muhabirleri, beslendiði bir
kaynaðý olmayan haber siteleri için �pijamalý
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D epresyon, bunama, hiperaktivite, pa-
nik bozukluðu çaðýmýzýn en büyük
hastalýklarý haline geldi. Elbette bu ra-

hatsýzlýklarý doðuran birçok sebep var ama sýkýntý-
larýn en önemli nedeni yeme içme alýþkanlýklarýmýz.

Aldýðýmýz gýdalarla ruh haletimiz arasýndaki ilgi
hep dikkati çekmiþ bir konudur. Çünkü beslenme
tercihlerimizin ruh saðlýðýmýzý da etkilediði bilin-
mektedir. Son yýllarda hiperaktivite ve dikkat ek-
sikliði, depresyon, anksiyete (endiþe) bozukluklarý
gibi rahatsýzlýklarýn artmasýnda da deðiþen beslen-
me alýþkanlýklarýmýzýn etkisi büyüktür. Kýsacasý
doðru gýdalar alarak birçok psikiyatrik hastalýktan
korunmak mümkündür. 

Ýnsan beyni karmaþýk ama hassas bir organdýr.
Bir yumruk büyüklüðünde, 1300-1400 gram gelen
beynimizde 100 milyar nöron (sinir hücresi) var ve
bu nöronlardan her biri sayýlarý bin ile 10 bin

arasýnda deðiþen baþka nöronlarla baðlantý
halindedir. Bu baðlantýlarýn sayýsý trilyonlarý bulur.
Ayrýca beyinde çok daha fazla miktarda destek-
leyici hücrelerin de bulunduðu göz önüne alýnýrsa
vücudumuzun yöneticisinin karmaþýklýðý anlaþýlýr. 

Çünkü beyin, düþüncelerimizi, davranýþlarýmýzý,
duygularýmýzý yönetir. Muhakeme, idrak, zeka,
sanat ve müzikle uðraþma, teknoloji geliþtirme gibi
kompleks görevleri üstlendiði gibi kalp atýþýmýz,
soluk alýþ veriþimiz, uykumuz ve uyanýklýðýmýz,
sindirim fonksiyonumuz gibi üzerinde nadiren
durduðumuz aktiviteleri bile biz farkýnda olmadan
beynimiz düzenler. 

Her lokma beynimizi etkiliyor
Beyin, gördüðü yoðun fonksiyonlarýn uygun

iþleyiþi için çok fazla miktarda enerji ve kan akýþýna
ihtiyaç duyar. Beynimiz, toplam insan aðýrlýðýnýn
yüzde 2�sini oluþturmasýna raðmen vücudun sahip

haberciler� tanýmlamasý yapanlar var. Bunu nasýl
deðerlendiriyorsunuz?

Türkiye�de genel bir haber havuzu var. Ýnternet
siteleri de bu havuza abone. Gazeteler bile haberle-
rinin yarýsýný ajanslardan alýyor. Ýnternet gazeteleri
gibi sadece birkaç kiþiyle çýkartýlan gazeteler var.
Ayrýca muhabirlerine takip ettirdikleri haberler de
ajanslardan geçiyor. Önemli olan, havuzuna düþen
haberin iyi iþlenmesi.

Emre Aköz, Türkiye�de henüz bir �internet
haberciliði� yok!� demiþti. Türkiye�de gerçekten
internet haberciliði yok mu?

Ýnternet medyasý yeni yeni geliþiyor, birçok ek-
siði var tamam. Ama �Türkiye�de gerçekten inter-
net haberciliði yok� demek çok büyük haksýzlýk.
Türkiye�de birçok haberi ilk internet medyasý
duyuruyor. Ertesi gün de detaylarýný gazetelerden
okuyoruz.

YEDÝKLERÝMÝZ
PSÝKOLOJÝMÝZÝ ETKÝLÝYOR

Doç. Dr. Sefa SAYGILI / www.moraldergisi.com

..46..
sayý 27 / 2007

KARDELEN / NÝSAN

K

UYANIÞ YAYINEVÝ
EDEBÎ MEKTEP

www.uyanis.com.tr

Her türlü 
görüþleriniz için

e-posta adresimiz
kardelenseckisi@gmail.com



olduðu tüm enerji kaynaðýnýn yüzde 20�sini kullanýr.
Peki bu enerjinin kaynaðý nedir? Tabii ki aldýðýmýz
besinler. Besinler sadece beynin gerektiði gibi
iþlemesini saðlayacak yakýtý saðlamakla kalmaz,
beynin yapýsýnýn oluþumuna da katkýda bulunur.
Yediðimiz her lokmanýn beynin iþleyiþi ve yapýsý
üzerinde hem kýsa hem de uzun vadeli sonuçlarý
vardýr. Beynimizin saðlýklý ve uygun bir þekilde
görevlerini yapabilmesi için sürekli olarak temel
besin desteði olmasý gerekmektedir. 

Bu yüzden kalitesi düþük besinler ve fast food
beslenme, kavrayýþ yeteneðimizi köreltir ve zamanla
beynimizi zaafa uðratýr. Öyleyse beynimizi etkileyen
besinleri iyi ve kötü olarak ayýrmalýyýz.

Kötü gýdalar nasýl etkiler?
Kan þekerini aniden yükselten gýdalar aldýðýmýz-

da pankreas bezi hemen faaliyete geçer ve insülin
salgýlayarak þekeri düþürür. Ýnsülin, þekerin kul-
lanýlmasý ve depolanmasý için kan hücrelerimizi
yönlendirmekle görevlidir. Zamanla hücreler,
sürekli yüksek seviyede insülin bombardýmanýna
karþý dirençli hale gelebilirler. Sonunda þekeri
yönlendirmek için daha fazla insülin gerekir ve bu
ihtiyaç giderek artar. Böylelikle pankreas bezi adeta
yalama olur, iþ göremez hale gelir. Salgýlanan
insüline karþý hücrelerde direnç geliþir, insülin de
yað olarak depolanarak þiþmanlýða sebep olur.
Ayrýca Alzheimer (bunama) ve depresyon gibi
psikiyatrik hastalýklara da zemin hazýrlanmýþ olur.
Kýsacasý saðlýðýmýz için gýdalarýn iyi veya kötü
olmasý söz konusudur.

Hangi gýdalar mutlu eder?
� Kan þekerini hýzla yükselten beyaz þeker

zararlýdýr. Kiþi baþýna düþen þeker tüketimi arttýkça
depresyon ve ciddi ruhsal hastalýklarda da artýþ
olmaktadýr. 

� Karbonhidratlar, moralimizi iyileþtiren seroto-
nininin salýnýmýný uyardýklarýndan, bu gýdalarý di-
yetimizden tamamen çýkarmak üzüntü ve keder
haline sürükleyebilir. Çünkü karbonhidratlar
vücudumuzda þekere dönüþürler ve þeker de yakýt
olarak kullanýlýr. Ancak beyaz ekmek yersek,
karbonhidratla birlikte lif alamýyoruz demektir.
Sonuç olarak da ekmek hýzlý bir þekilde kan
þekerine dönüþür. Kan þekerindeki bu çok hýzlý
yükseliþ ve düþüþler, daha sonra kiþinin acýkmasýna
sebep olur. Yani kepeðinden ayrýlmýþ beyaz un kötü
gýdadýr. Buðdayýn olduðu gibi öðütülmesiyle elde

edilen tam buðday ununun lif oraný yüksektir. Tam
buðday unuyla karþýlaþtýrýldýðýnda beyaz un yüzde
41 oranýnda daha az folik asit, yüzde 41 daha az
B12 vitamini, yüzde 52 daha az selenyum ve yüzde
75 daha az çinko ihtiva eder. 

� Lifli tahýllarda, meyve sebzelerde bulunan tüm
bu besinler ve antioksidanlar beyni korur, sinir
sistemini normal iþler hale getirir. 

� Yapay yollarla hidrojenlenmiþ yaðlar (marga-
rin gibi) kötüdür. Taze tereyaðý, halis sýzma zeytin-
yaðý gibi doðal oluþumlu katý ve sývý yaðlar iyi gýda-
dýr.

� Hamburger ve cips kötü gýdalardýr.
� Mineraller, bazý amino asitler ve besleyici

enzimler bakýmýndan zengin olan meyve sebzeler
gibi gerçek gýdalar vücuda vitamin ve mineral
saðlarlar, ama ayný zamanda toksinleri (zehirli
atýklar) kendilerine çeken ve yeniden emilmelerine
ya da iþleme sokulmalarý¬na fýrsat vermeden
vücudumuzdan dýþarý atan lifler içerirler. Meyve ve
sebzeler bol tüketilmesi gereken gýdalardýr.

� Balýk, ihtiva ettiði omega 3 yað asitleriyle
oldukça besleyici ve beyin için elzem bir gýdadýr,
bunamaya karþý birebirdir. 

� Fýstýk, fýndýk, badem, ceviz gibi kuruyemiþler,
doymamýþ yað, E vitamini, kalp dostu sterol
bileþimleri barýndýrýrlar ve antioksidan (gençleþ-
tirici) etkiye sahiptirler. Kuruyemiþler kalp hastalýk-
larýna yakalanma riskini azalttýklarý gibi, yaþa baðlý
zihinsel performanstaki düþüþü de önlerler.

� Yüksek kalorili kola ve gazozlarýn hiç besin
deðeri yoktur. Üstelik yemekle birlikte tüketildik-
lerinde, beyinde tokluk hissini oluþturan normal
mide-beyin iletiþimini engelleyerek daha çok
yemeye sebep olabilirler.

� Paket meyve sularý da kötü gýdadýr. 
Depresyonu önlemek için ne yenilmeli?
Depresyondaki kiþi aþýrý üzüntülü ve sýkýntýlýdýr.

Durgun ve neþesizdir. Ýsteksiz ve karamsardýr.
Önceden hoþlandýðý þeylerden zevk almaz. Ýþtah ve
uyku genelde azalmýþtýr. Günümüzde giderek daha
çok kiþinin yakalandýðý depresyonun ortaya
çýkýþýnda genetik yatkýnlýk, felaketler gibi stresler,
çevre gibi birçok faktör etkilidir. 

Ancak beslenme þeklinin de önemi büyüktür.
Omega 3 ihtiva eden balýkla beslenme depresyon
riskini düþürür. Rafineri (iþlenmiþ) suni yaðlarýn ve
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beyaz þekerin aþýrý tüketilmesi depresyonu
kolaylaþtýrýr. Düþük seviyede folik asit, B12 vitamini
ve çinko almak depresyonu önlemede etkilidir.
Bunlarýn hepsi tam ekmekte mevcuttur. 

Yaðlý yiyecek Alzheimer riskini arttýrýr
Alzheimer veya diðer adýyla bunama, hafýza,

muhakeme, öðrenme, mantýklý düþünme, yön bul-
ma ve iletiþim gibi birçok yetenekte bozulma
meydana gelmesiyle ortaya çýkar. Alzheimer tipi
tüm bunamalarýn yüzde 70�ini oluþturuyor. 65 yaþ
üzerindeki kadýnlar için hayat boyunca Alzheimer
olma riski yüzde 19, erkekler için 10�dur.
Alzheimer�in önümüzdeki 40 yýl içinde dört kat
artmasý bekleniyor.

Alzheimer hastalarýnda genellikle önemli
davranýþ ve zihin deðiþiklikleri görülür, sonunda da
kendilerine bakma yeteneðini kaybederler. Bu
durum yýllar içinde sinsice ilerleyerek belirir.

Tam tahýl ve tam ekmek gibi lifli, kompleks
karbonhidratlar, meyve ve sebzeler Alzheimer�e
karþý koruma saðlar. Aþýrý yað tüketimi (özellikle
hayvansal yaðlar) Alzheimer riskini artýrýr.
Kuruyemiþ, zeytinyaðý ve özellikle balýkta bulunan
omega 3�ün Alzheimer�e karþý korunmada faydasý
büyüktür.

Beyaz ekmek stresi arttýrýr
Panik bozukluðu ve stres de çaðýmýzýn çok

görülen rahatsýzlýklarýndandýr. Panik bozuklukta,
kendiliðinden ve beklenmedik þekilde oluþan yoðun
endiþe ve korku ataðý vardýr. Kalp çarpýntýsý,
sersemlik hissi, solunum güçlüðü, karýn bölgesinde
rahatsýzlýk, göðüste aðrý, irade kontrolünü kaybet-
me ve delirme korkusu panik bozukluðun belirtile-
rindendir.

Panik bozukluðu ve strese karþý dayanýklýlýðý
arttýrmak için yað oraný düþük diyetler uygulan-
malýdýr. Tahýl, meyve, sebzede bolca bulunan tiamin
ve selenyum eksikliði strese yakalanma riskini
yükseltir. Panik bozukluða hassasiyeti olan kiþilerde
fazla kafein alýnmasý endiþe halini artýrabilir. Yine
beyaz ekmek gibi iþlenmiþ karbonhidratlar ve
þekerli abur cuburlar kan þekeri seviyesinde
dalgalanmalara yol açtýðýndan belirtileri þiddetlen-
direbilir.

Cips ve kola hiperaktiviteyi tetikler
Dikkat eksikliði ve hiperaktivite de (DEMB)

çok sýk rastladýðýmýz psikolojik hastalýklardandýr.
Dikkat eksikliðinde, aþýrý hareket ile sosyal,

akademik ve mesleki iþleyiþin bozulmasý söz konu-
sudur. Daha çok çocuklarda görülse bile giderek
yetiþkinlerde de ortaya çýkmaktadýr. 

Genellikle organize olamama, düþük ders
notlarý, verimsizlik, ruh halinde dalgalanmalar,
zihinsel zorlanma, öfke patlamalarý, dengesiz uyku
düzeni, sabýrsýzlýk ve sürekli baþkalarýný rahatsýz
etme gibi kiþinin insani iliþkilerini bozan, özgüveni
azaltan belirtiler mevcuttur.

Hiperaktivitenin en büyük nedenlerinden biri
çocuklarýn hareket azlýðý ve enerjilerini boþaltma-
malarýdýr. Geçmiþte kýrsal alanlarda serbestçe
koþarak, oynayarak büyüyen çocuklar þimdi apart-
man dairesinin bir odasýna sýkýþmýþ durumdalar.
Yine televizyon ve bilgisayar da çocuðu hareketsiz
kýlmaktadýr.

Günümüz çocuklarýnýn beyaz ekmek, cips,
kýzarmýþ patates, kola, gazoz, meyve suyu, þekerle-
meler gibi boþ enerji veren gýdalarý alýp harcayama-
malarý dikkatlerini azaltmaktadýr. Yine gýdalarý
iþlemekte kullanýlan boyalar ve katký maddeleri de
çocuk beynini etkiler. Doðal, yeþil ve havasý temiz
ortamlar yerine beton yýðýnlarý ve kirli havada
olmak da hiperaktiviteye zararlýdýr.

5 ve 11 yaþ arasý çocuklar içinde en az TV
seyredenlerin ileride üniversite mezunu olma
ihtimallerinin daha yüksek olduðu belirlenmiþtir.
Odasýnda TV bulunan çocuklar yetenek testlerin-
de daha düþük puan almaktadýrlar. TV, çocuða
eðitim açýsýndan bir þey vermediði gibi beyne yararý
olmayan besinleri tüketmeye teþvik eder.

Hiperaktivite ve dikkat eksikliðini önlemek için
düzenli kahvaltý yapmak, düzenli ve yeterli uyku
faydalýdýr. Her sabah besleyici bir þekilde yapýlan
kahvaltý, hafýzayý güçlendirir, akademik perfor-
mansý, sýnav notlarýný ve okul baþarýsýný artýrýr. 
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UYANIÞ YAYINEVÝ
EDEBÎ MEKTEP

www.uyanis.com.tr



Varlýðýn sarp yokuþlarýnda nefesi kesilir
insanýn�

Dudaðýna deðince �Ýnþallah� sözü; varlýðý
yoktan var edenin, yokluðu hiç sebepsiz varlýða
doðru geniþletenin iradesinden nefeslenir.

Zamanýn dar köþelerinde sesi eksilir insanýn�
Sesini bürüyünce �Ýnþallah� kelamý, zamaný

geniþletenin, ömrü ebede bitiþtirenin dilemesinden
beslenir.

Gündelik telaþlarýn hýzla inip kalkan göðsünde
aklý daralýr, kalbi yorulur insanýn�

Kalbini atýnca �Ýnþallah�ýn asude iklimine, aklý
aklanýr, kalbi durulur.

Dünyevî önceliklerin hazla gidip gelen
sarkacýnda ruhu hoyratça savrulur insanýn�

Yüzüne gülünce �Ýnþallah�ýn muþtusu, ruhu
sýlaya taþýnýr, hüzünleri yaðmurda ýslanýr.

***
Asil bir sükûnetin dizi dibinde nefeslenmektir

�Ýnþallah�...
�Ben benden ötesine teslimim...� diye/bilenin

inþirahýdýr �Ýnþallah��
Kendi varlýðýnýn yükünü zayýf omuzlarýndan atýp

hafiflediðinin resmidir �Ýnþallah��
Kendini kendinden öte taþýyan/taþýran insanýn

kabuðunu zorlayýþýdýr �Ýnþallah��
�Ben buradayým ama burada kalmaya razý

deðilim...� diye/bilenin meydan okuyuþudur.
Ellerine kudret elinin sarýldýðýný, gözlerine bin

kutlu nazarýn ýþýk olduðunu, yüzünü çevirdiði her
yönde tek ve bir teselli veçhinin beklediðini ilan
ediþidir.

Kalbine yüklenmiþ daðlarý bir nefeste silip
süpürmektir �Ýnþallah�...

Varlýðýn koynuna tutunmuþ insaný sonsuzluðun
ufkuna doðuran bir sýzýdýr �Ýnþallah�...

***

�Ýnþallah�, sebeplerin kör kuyusuna uzatýlan
ýþýltýlý bir kovadýr.

Aðaç köklerini ve topraðý kucaklaþtýran
�Ýnþallah�týr; topraða hayat bahþetmektir, taþa
pýnarlar dilemektir. 

�Allah dilerse� tohum topraða katýþýr; toprak ve
tohumun boþ ellerine çiçekler sunulur, kurak
avuçlarýna hayat akýtýlýr.

Nereye indiklerinden habersiz, rüzgâr nereye
eserse oraya gitmeye hevesli yaðmur taneleri,
�Allah�ýn dilediðince� boynu bükük topraðý
sevindirir, güllerin al yanaðýna gözyaþý olur, sabahýn
ak göðsüne þebnem diye tutunur.

�Allah�ýn dilemesiyle� sert ve aðýr taþlar, ince ve
nazenin köklere yol olur;  o latif güzellerin
kalplerine dokunmasýyla yollarýnda toprak olur. 

***
�Ýnþallah�, Yusuf�u (a.s.) kuyuya iten hainlerin

tuzaklarýnýn itildiði kuyudur.
O�nun dilemesidir ki Yusuf�u kuyudan çýkardý,

kuyuyu Yusuf yüzlülere sýrdaþ eyledi.
�Ýnþallah�, Yusuf�u (a.s.) ucuza satan bezirgân-

larý yok pahasýna satan sýrdýr.
O öyle istedi ki, kölelik ve kulluk Yusuf�la nice

krallarýn eriþemeyeceði þeref ve itibar bilindi.
�Ýnþallah�, Ýbrahim�i (a.s.)] ateþe savuran ateþ

yüzlülerin kavrulduðu ateþtir.
O öyle diledi ki Ýbrahim�in teninde ateþ güle

çevrildi, alevin yanaðýndan serinlik devþirildi.
***

Dudak ile tebessümü birbirine yapýþtýran sýrdýr
�Ýnþallah�...

Yüzün yüzüne düþen hüzünleri daðýtan doku-
nuþtur �Ýnþallah�...

Ýki kalp arasýndaki soðuk mesafeleri eritip ýsýtan
ateþtir �Ýnþallah�...

Güneþin alevlerini gülün yanaðýna al al indiren
serinliktir �Ýnþallah�...
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47 yýl önce bir kâbus gibi Türkiye�nin
üzerine çöken 27 Mayýs Ýhtilali, hâlâ
üzerinde en çok konuþulan konularýn

baþýnda geliyor. O dönemi bütün sýkýntýlarýyla yaþa-
yan Aydýn Menderes, bugün her þeye raðmen, �Biz
hiçbir zaman devlete, millete, vatana küsmedik.
Çünkü bu kutsal deðerlere asla küsülmez� diyor.

Henüz yürümeyi, konuþmayý yeni yeni öðrendiði
bir dönemde �baþbakan oðlu� oldu. Ama ne hisle-
rinde, ne düþünce dünyasýnda bir Baþbakan oðlu
olmanýn ayrýcalýðýna hiç yer vermedi. Aldýðý aile
eðitimi ve kültürü de zaten bu ayrýcalýðý aklýna bile
getirmeme üzerine kurulmuþtu.

Adý, büyük bir özlemin, sevginin, hasretin ve
vefanýn bir simgesiydi: �Aydýn�. Çakýrbeyli köyü-
nün vefakâr ve vatanperver bir evlâdý olan, hatta
vataný için Yunanlýlarla savaþa katýlan Adnan
Menderes�in doðduðu ve yetiþtiði bir þehirdi.

Adý �Aydýn� idi. Karanlýklarý aydýnlatma, sýkýn-
týlarý ve zorluklarý ortadan kaldýrabilme çaba ve
gayretleri esnasýnda bir ýþýk ve aydýnlýk arayýþýnýn
simgesi oldu. Bir tür yakarýþtý. Ülkemizin, halkýmý-
zýn, insanýmýzýn gözünün hep �aydýn� olmasý için en
kalbî ve içten bir dua idi.

Aydýn Menderes, Cumhuriyet tarihimizin ilk ve
en aðýr askerî ihtilaline þahit oldu. Bir gün
baþbakan olan babasýný, çocukluðunun kahramaný-
ný, en yakýn arkadaþýný sorgusuz-sualsiz gözlerinin
önünde götürdüler. Henüz 15 yaþýna bile girmediði
bir dönemde 15 ay boyunca babasýný kurtarabilme
çabasýyla oradan oraya koþtu. 15 yaþýndayken,
baþbakan olan babasý idam edildi. Ömrü boyunca
unutamayacaðý 17 Eylül 1961 tarihinde� O gün
Aydýn�ýn deðil, tüm ülkenin ufuklarý karardý.
Sadece Aydýn�ýn deðil, tüm ülkenin gözünden
yaþlar boþandý.

Kelimelerin suskun hecelerinin koynuna
anlamlar sunan hikmettir �Ýnþallah�...

Sesleri söze bürüyerek birbirine bitiþtiren,
kaynaþtýran mayadýr �Ýnþallah�...

Göðüslere nefesleri ele avuca gelmez, dokunul-
maz, þeffaf bir geniþlik olarak dokunduranýn
tenezzülüdür �Ýnþallah�...

***
�Elif�tir Ýnþallah...
Varlýðýn alfabesinde dimdik duruþtur.
�Lâm�dýr Ýnþallah...
Yokluðun koynunda dupduru bir bakýþtýr. 
�Mim�dir Ýnþallah...
Hicranýn solgun yanaðýna dosdoðru bir Mu-

hammedî eðiliþtir. 

�ASLA DEVLETÝMÝZE VE 
MÝLLETÝMÝZE KÜSMEDÝK�

Dr. Veli SIRIM / www.moraldergisi.com
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Halbuki sadece ve sadece idam hükmünün
kaldýrýlmýþ olmasý bile o 17 Eylül gününe kadar tüm
yaþanan felaketli günleri, zorluklarý, sýkýntýlarý,
baskýlarý, haksýzlýklarý, hukuksuz icraatlarý unutma-
sýna yetecekti.

Ama Menderes ailesi öyle bir duruþ sergilemiþti
ki, bu duruþ hem kendilerini, hem tüm ülkeyi tekrar
ayaða kaldýrmýþtý.

Bundan 47 yýl önce bir kâbus gibi milletimizin
üzerine çöken 27 Mayýs ihtilâli, üzerinde en çok
konuþulan, yorum yapýlan konularýn baþýnda geli-
yor hiç þüphesiz. Siyasal, sosyal, ekonomik ve hatta
uluslararasý iliþkiler boyutlarýyla üzerinde belki on
binlerce sayfalýk kitaplar yazýldý; yüz binlerce
makale, köþe yazýsý kaleme alýndý; araþtýrma dosya-
larý, belgeseller hazýrlandý; konferanslar, paneller,
sempozyumlar düzenlendi.

Baþta Menderes ailesi olmak üzere, Yassýada�-
daki mahkemelerde kimisi idamla, kimisi müebbet
hapisle yargýlanan Demokrat Parti�nin önde gelen
isimlerinin ailelerinin neler yaþadýklarý üzerinde ise
çok az duruldu.

Ýþte bu dönemi, bu yönüyle ele almak, tekrar
hatýrlamak ve hatýrlatmak, kendimiz için bir
nebzecik de olsa dersler çýkarabilmek istedik.
Bunun için de akla gelebilecek ilk isim olan Aydýn
Menderes Bey�i ziyaret ettik.

15 Nisan Pazar günü, Aydýn Menderes�in evine
gittiðimizde bizi biraz üzen, görüþme ümidimizi
zayýflatan bir geliþme oldu. Koruma görevlisi, Aydýn
Bey�in saðlýk durumunun elveriþsiz olduðunu, biraz
daha istirahat edeceðini söyledi ve bir süre
beklememizi istedi. Yaklaþýk 20 dakika bekledikten
sonra içeri girdiðimizde, rahatsýzlýðý her halinden
belli olsa da, o engin nezaketiyle, �Sizi eli boþ bir
þekilde geri göndermeye içim elvermedi� dedi.

Yaklaþýk bir buçuk saatlik sohbetimizde Aydýn
Menderes, baþta askerî ihtilal dönemi olmak üzere
47 yýllýk bir süreç hakkýnda birbirinden güzel,
birbirinden ibretli hayat levhalarý ortaya koydu.

Merhum Baþbakanýmýz Adnan Menderes, 14
Mayýs 1950 seçimlerinden büyük bir zaferle çýkan
DP�nin iktidara gelmesiyle Baþbakanlýk görevini
üstlendi. Bu esnada siz henüz 4 yaþýndaydýnýz.
�Baba ve aile reisi� olarak Baþbakan Adnan
Menderes�i anlatýr mýsýnýz?

Çocukluk anýlarýmý üç yaþýma kadar hatýrlaya-
biliyorum. Ancak 1950 yýlýna kadar baþbakanlýk,

hükümet, iktidar, seçim gibi kavramlarla tanýþmýþ
deðildim. Çocukluk yýllarýma raðmen bu kavramlarý
bir nevi içeriden yaþayarak öðrenmiþ oldum.
Özellikle 1954�ten itibaren yaþanmýþ olaylarýn siyasî
yönleri ve boyutlarý önemli ölçüde hafýzamda yer
etmiþtir. 

O yýllarda evimiz her zaman kalabalýktý. Henüz
yurt dýþýna çýkmamýþ olan Yüksel ve Mutlu
aðabeylerim bana tarihle, coðrafyayla ilgili bir þeyler
öðretirlerdi. Yoðun çalýþmalarýna ara verdikleri
zamanlarda rahmetli babam beni çaðýrtýr, yanýnda
bulunanlara �Haydi bakalým, bizim Aydýn�a sorun,
o da size cevap versin� derdi. Sorulara ben cevap
verdikçe de bir hayli memnun olurdu.

Annemin ýsrarla istemesi sonucu Bakanlýklar
tarafýnda bulunan bir ilkokula kaydým yapýlacaktý.
Ben ise iki aðabeyimin bitirdiði Çankaya Ýlkoku-
lu�na gitmek istiyordum. Anneme diðer okula
gitmek istemediðimi söylemiþtim. Ancak babam
anneme, biraz da onun gönlünü almak için �Aydýn�ý
okula yarýn ben götürürüm� demiþ. Arabasýyla beni
okula götürdü ve okulun önünde beni býraktý. Ben
kapýya doðru yürümeye baþladým. Arkaya da dönüp
bakamýyordum. Tam okulun kapýsýndan girecekken
geri dönüp baktým, arabanýn durduðunu, babamýn
beklediðini gördüm. Hemen koþtum. Görevliye
kapýyý açtýrdý ve yanýna aldý. Ona �Beni Baþve-
kâlete (Baþbakanlýk binasýna) götürün, Aydýn�ý da
eve götürürsünüz� dedi. Arabada bulunduðum süre
içinde bana niçin gitmediðime dair hiçbir þey
söylemedi ve sormadý. Akþam eve gelince anneme
�Aydýn�ýn diðer okula gitmesi þart deðil. O da
aðabeylerinin gittiði okula gitsin. Orada daha rahat
olur� demiþ. 

Babanýzla iliþkiniz nasýldý?
1950-1960 yýllarý arasý önce büyük aðabeyim

ikinci bir üniversiteyi bitirmek için yurt dýþýna
gitmiþti. Geri döndüðünde askere gitti. Ardýndan
Dýþiþleri bünyesine girdi. Ardýndan da tekrar
yurtdýþýna çýktý. Ortanca aðabeyim de liseyi bitir-
dikten sonra okumak üzere, büyük aðabeyim gibi
yurtdýþýna gitti. 1957�de ben yatýlý okulda, Ýstan-
bul�daydým. Babam ne zaman Ýstanbul�a gelse,
özellikle hafta sonlarýna rastlamýþsa, beni çaðýrtýr,
aldýrtýr, yanýndan ayýrmazdý. Beraber yürüyüþlere
çýkardýk. Eðer resmî bir programý yoksa öðle veya
akþam beraber yemek yerdik. 
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Yakýn arkadaþ çevrenizde hiç �Benim babam
Baþbakan� diyerek bir ayrýcalýk istediðiniz olmuþ
muydu?

Hayýr. Çünkü özellikle annem bize bu yönde çok
titiz bir eðitim ve terbiye vermiþti. Aðabeylerim o
sýralarda pek çok þeyi anlayabilecek ve kavrayabile-
cek durumdaydýlar. Buna raðmen annem bu
konuda tavsiye ve telkinleriyle hep örnek davranýþ-
lar sergiledi. Bize her fýrsatta, �Baþvekil oðlu oldu-
ðunuzu hiçbir yerde belli etmeyeceksiniz. Hiçbir
zaman, hiçbir yerde, hiçbir þekilde kendiniz için bir
imtiyaz istemeyeceksiniz� þeklinde telkinlerde bulu-
nuyordu.

Bir de tabii gözümüz önünde canlý bir örnek
vardý. Bir baþbakanýn kendisinin her vesileyle ne
kadar sade bir hayat yaþadýðýný, baþbakan olduðu
halde kendisi için bir ayrýcalýk istemediðini
görüyorduk. Bir taraftan da annemin tavsiyeleri ve
telkinleri söz konusu olduktan sonra bizim aklý-
mýzdan da, gönlümüzden de baþka bir þeyin geçmesi
mümkün deðildi.

Göðsümüzü gere gere, �Biz Adnan Menderes�in
oðluyuz� dedik. Ama bunu 27 Mayýs Ýhtilali�nden
sonra dedik. Ama babamýzýn baþbakanlýðý sýrasýnda
ayrýmcýlýk, kayýrmacýlýk beklentisi bizim semtimize
bile uðramamýþtý. Babamýzý örnek alýp alçak-
gönüllü, kendisi için þartlar ne olursa olsun ayrý-
calýk istemeyen; herkesin yediðini yiyip içtiðini
içen, yaptýðýný yapan insanlar olmaya ömrümüz bo-
yunca gayret ettik.

Annenizin alýþveriþlerini kendisinin yaptýðý
ifade edilmiþti. Niye bir baþbakan eþi alýþveriþini
kendisi yapar?

Evet, annem alýþveriþe kendisi çýkar; manavýna,
kasabýna kendisi gider gerekli ihtiyaçlarý alýrdý.
Kýzýlay�da, Meþrutiyet�te, Sakarya Caddesi�nde,
Ulus�ta rahatlýkla alýþveriþini yapardý.

Aile olarak biz günlük hayatýn içinden kop-
madýk. Sinemalara gittik, tiyatrolara gittik; her za-
man halkla birlikte olduk. Ýnsanlarýn içinde olduk.
Kendimizi hiç ayýrmadýk. Büyük bir vakarla ve
efendilikle insanlarýn gözü önünde olduk. Zaten
þartlar ne olursa olsun halkýmýz da bizi kendisinden
ayýrmamýþtýr. Mesela annemi görenlerden bazýlarý
�Baþbakan eþi hiç alýþveriþ yapar mý?� dedikleri
olurmuþ. Annem de gülüp geçermiþ. �Baþbakanlýk
bu gün vardýr, yarýn yoktur. Biz neysek oyuz� der-
miþ.

Merhum Adnan Menderes�in bir Mayýs
ayýnda baþlayan Baþbakanlýk dönemi, maalesef
yine bir Mayýs ayýnda, 27 Mayýs Ýhtilali�yle sona
erdi. Ýhtilalin hemen ardýndan yaþananlar
hakkýnda gözlemleriniz nelerdi?

O dönem iktidar-muhalefet iliþkileri itibariyle
çok gergin bir ortamdý. Ancak hiçbir zaman, hiçbir
yerde, hiçbir þekilde ters bir muameleyle, sitemli bir
sözle, uygunsuz bir davranýþla karþýlaþmadýk.
Gazeteler, yazýlanlar, muhalefetin söyledikleri,
iktidarýn verdiði cevaplar� Bunlar ayrý. Ama
bunlarýn dýþýnda, her vakit için dýþarýda, halkla iç
içeydik. Mesela ben Ýstanbul�da yatýlý okuldayken
arkadaþlarýmýzýn çoðu muhalefete, CHP�ye meyilli
idi. Öyle ailelerin çocuklarýydýlar. Ama hiçbir
zaman bir olay ve sýkýntý yaþamadým. 1961 yýlýnda,
idamlarýn üzerinden 10-15 gün geçmeden
Ankara�da okula devam ettim. 27 Mayýs�tan sonra,
tahsil hayatýmda olsun, baþka sahalarda olsun, ne
ben, ne aðabeylerim, ne annem hiçbir yerde, hangi
partiye mensup olursa olsun hiçbir vatandaþýn
olumsuz tavrýyla karþýlaþmadýk. 

27 Mayýs Ýhtilali�nin gerçekleþtiði sýralarda siz
henüz 14 yaþýndaydýnýz. Siz böyle genç bir yaþta
akla gelebilecek en zor þartlar altýnda bir müca-
delenin içinde yer aldýnýz. O dönemin þartlarý
düþünce yapýnýzý nasýl etkiledi?

Ben o dönemde cereyan eden olaylarý bütünüyle
kavramaya çalýþmýþtým. Ne olup bittiðini yakýndan
öðrenmeye gayret ettim. Ýki aðabeyim yurtdýþýn-
daydý. Birkaç uzaktan akrabamýz Ankara�da ikamet
ediyordu. Onlarýn eþleri veya yakýnlarý Yassýada�da
veya benzer durumdaydýlar. Her gün babam için bir
evraký bulmak, babamýn savunmasýnda kullanýlmak
üzere bir þeyler hazýrlamak, bir þeyler göndermek
gerekiyordu. Bu durumda ailemizin ve çevremizin
omuz omuza vermesi gerekiyordu. Ayný zamanda, o
þartlar altýnda sadece belli þeyleri düþünebiliyor,
sadece o yönleriyle deðerlendirebiliyorduk. Epey
çetin bir mücadele baþlamýþtý.

Eðer milyonlarca insan Adnan Menderes�i
sevmekten vazgeçse, onun için gözyaþlarý dökmese,
onu takip eden partilere oy vermese idi, belki o
vakit hepimizin ruhlarýnda, iç dünyalarýnda daha
farklý duygular ortaya çýkabilirdi. Ama bunun tam
tersi oldu. Genciyle, yaþlýsýyla hâlâ ne zaman dýþarý
çýksam insanlar yanýma geliyorlar. Hele hele o
dönemi hatýrlayanlardan gözyaþý dökenlerle
karþýlaþýyorum. 
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Gençler büyüklerinden öðrendiklerini anlatýyor.
Hal-hatýr soruyorlar. Bilgi istiyorlar. 

Biz çektiðimiz acýda, uðradýðýmýz haksýzlýk ve
adaletsizlikte yalnýz deðildik. Milletimizin çok
büyük bir ekseriyeti dertlerini, tasalarýný ve
sevinçlerini bizimle paylaþýyordu. O insanlara karþý
da bizim, Menderes ailesinin bir sorumluluðu vardý.
Rahmetli babamýzýn hatýrasýný yaþatmak gibi de bir
sorumluluðumuz vardý. Diðer taraftan da inançlý
insanlardýk. Mukadderata boyun eðmek, tevekkül
etmek, sabretmek gibi inançlarýmýza sýmsýký
sarýlmýþtýk. Temel inancýmýzýn bize verdiði davranýþ,
düþünce ve duygu kodlarýný da bu deðerler
oluþturuyordu. Ýþte bu durumdan ne çýkarsa bizden
de o çýkmýþtýr. 

O þartlar altýnda, psikolojik baský ve yýldýrma
çabalarý çok yoðun bir þekilde aleyhinizde uygulaný-
yordu. Örneðin, sizin veya annenizin Adnan
Menderes�e gönderdiðiniz mektuba 50 kelime sýnýrý
getirilmesi gibi. Bu uygulamalarý nasýl deðerlendiri-
yorsunuz?

Tek mektup yazýlabilir, sadece birinci dereceden
akrabalarýndan da sadece tek kiþinin yazdýðý
mektup verilirdi. Mektup 50 kelimeyi geçemez,
gelen de giden de sansürlenirdi. Þimdi bu uygula-
mayý ben nasýl yorumlayayým? Ne diyeyim? Bunun
yorumu, bu uygulamayý iþiten ve haberdar olana
aittir artýk.

Ben kendi hakkýmý anneme vermiþtim. Buna
mecburdum. Ýki aðabeyim o sýralarda yurtdýþýn-
daydý. Bir de ben daha çok gerekli evraklarýn
tedariki için koþuþturmaktaydým. Ayný zamanda
rahmetli babam rahmetli annemin mektuplarýndan
moral buluyordu. Hatta annem bazen tarihsiz
mektup gönderiyordu. Belki boþ bulunurlar, iki
mektup birden ulaþtýrýlýr, böylece babam daha fazla
sevinir ve teselli bulur diye. 

Yüz yüze görüþme imkânýnýz oldu mu? 
Ýki defa oldu. Baþýnda komutan duruyor. Özel

hiçbir þey söyleyemezsin. Söylesen sen ayrýlacaksýn,
ama o insanlar orada, onlarýn elinde. Ne tür bir
muameleyle karþýlaþýrlar, baþlarýna ne gelir belli
deðil. Onlar mahkemeye çýkarýlmýþ sanýk mýdýrlar?
Yoksa 27 Mayýs�ýn elinde rehine midirler? Çünkü
1960 yýlý Temmuz ayýnda Cemal Gürsel çýkmýþ
�Eðer en ufak bir kýpýrdanma olursa Yassýada�da kan
ve kemik yýðýný kalýr� diye açýklama yapmýþ. Ýþte bu
þartlar altýnda yapabildiðimiz iki görüþme. Bu

hassasiyeti azamî derecede mecburen göstermemiz
gerekiyordu. 

Ziyaret sýrasýnda bakýþlarýmýzla ve hareketleri-
mizle anlaþabiliyorduk. Dilimizden de, mecburen
söylememiz isteneni söylemeye mecburduk. Yani
sipariþ ifadeleri kullanmak zorundaydýk.

En güçlü teselli kaynaðýnýz neydi?
Ümit ümit ümit. Bizim tek düþüncemiz, tek

endiþemiz, tek üzüntümüz babamdý. Onun dýþýnda
hiçbir þeyin önemi yoktu. 17 Eylül 1961�e kadar
önemi yoktu. Çünkü babamýn hayatý kurtulsaydý,
ertesi gün biz bunlarý unutmaya hazýrdýk. 17 Eylül
1961�den sonra, babam idam edildikten sonra yine
gerisinin önemi yoktu. O itibarla o sýkýntýlarý
yaþadýk-yaþamadýk, biz bunlara herhangi bir deðer
vermedik. Aklýmýzda da tutmadýk. Bu kadar seveni
olan bir insanýn, þartlar ne olursa olsun, ailesi
sonuçta bir þeyler bulur idare eder. 

Bizim aklýmýz, zihnimiz sadece bir yere takýlýydý.
Babamýn yaþamasýna, hayatýný devam ettirebil-
mesine, kýsaca idam edilmemesine odaklanmýþtýk.
Ne yiyip ne içtiðimizi, baþýmýza hangi sýkýntý ve
zorluðun geldiðini düþünemez haldeydik. Gözümüz-
de babamýzýn kurtulmasýnýn dýþýnda birçok þey
anlamýný kaybetmiþ, adeta silinmiþti. 

Rahmetli annem, babamýn vefatýnýn ardýndan
33-34 sene daha yaþadý. Bir gün gözünün yaþýnýn
kuruduðunu görmedim. 

Birkaç örnek verebilir misiniz? Mesela anne-
nizin onca sýkýntý, baský ve haksýzlýða raðmen, eþi
asýlarak idam edilmesine raðmen devletimize ve
ülkemize asla kötü kanaat beslemediðine dair
bilgiler var.

Evet, hakikaten annem hayattayken ne zaman
Ýstiklâl Marþý okunsa, Türk bayraðý görse, hatta
televizyonda askerî resmi geçitle karþýlaþsa hemen
gözleri yaþarýrdý. Zaman zaman, onun üzülmesini
istemediðim için kendisine, �Bu tavrýn biraz fazla
olmuyor mu anne?� dediðim vakit bana, �Oðlum siz
iþgal görmediniz� diye cevap verirdi. Ýstanbul�un
iþgalini, Ýzmir�in iþgalini yaþamýþlar. O günleri,
Ýzmir�in kurtuluþunu sýk sýk kendinden dinlemi-
þimdir. 

Biz hiçbir zaman devlete, millete, vatana
küsmedik. Çünkü bu kutsal deðerlere asla küsül-
mez; bunlar için var olunur, çalýþýlýr, sorumluluk
taþýnýr. Bu yüzden hiçbir an için, hiçbirimiz Türkiye
dýþýna çýkmayý düþünmedik. Burada bazý büyük-
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lerim, 1961-1962 yýllarýydý, �Seni dýþarýda okutu-
ruz� gibi telkinlerde bulundular. Ben bu tür teklif ve
telkinlere hep olumsuz cevap verdim. �Hiçbir yere
gitmem, ülkemden ayrýlmam� dedim. Elma
aðacýnýn dibine elma, armut aðacýnýn dibine armut
düþüyor. Ne öðrendiysek biz de oyuz. Milyonlarla
birlikte biz bu acýyý paylaþtýk. 47 sene sonra devam
ettiðine göre bu durum, o günlerde ne kadar yoðun
yaþandýðýný takdir edebilirsiniz. Evet, acý büyüktü,
kayýp büyüktü. Acýlar paylaþtýkça azalmaz. Ama
paylaþtýkça paylaþanlarýn tahammül gücü artar.

Bakýn halkýmýzýn ne kadar güzel bir âdeti var.
Bir evden bir cenaze çýksa, hep birlikte oraya gidilir,
belli bir süre yalnýz býrakýlmaz. Biz 47 yýldýr
milletimizle ortak hassasiyet içerisinde olduk. Her
vakit büyük bir alâka, muhabbet, hasret,
kadirþinaslýk deryasý içerisinde bulunduk. Bunlarýn
da insan ruhunda þifa husule getirecek etkileri var.

27 Mayýs Ýhtilali�nden sonraki dönemlerde
halkýmýzýn büyük oranlarda Demokrat Partisi
çizgisindeki partilere büyük teveccüh gösterme-
sini bir tür �rövanþ alma� olarak deðil, bu ihti-
lalle açýlan yaralarý, ýstýraplarý paylaþma, hakký
yerine ikame etme çabasý olarak mý deðerlendiri-
yorsunuz?

Benim düþüncelerimi çok berrak bir þekilde
özetlemiþ oldunuz. 27 Mayýs�tan sonra kaç seçim
yaþadýk. Ardýndan 17 Eylül 1990�da devlet töre-
niyle naaþlarýn nakli, 47 yýldýr devam eden milleti-
mizin muhabbeti, hasreti, kadirþinaslýðý gerçekleri
ortaya çýkardý. Önemli olan da bu idi. Adnan
Menderes�in idealleri yaþamýþtýr. Baþlattýðý birçok
iþe, taþýdýðý pek çok ideale Türkiye�de devam
ettirme imkâný doðmuþtur. 

27 Mayýs Ýhtilali�nin ardýndan Adnan Mende-
res�in idamýyla sonuçlanan 15 aylýk dönemin önce-
sindeki on yýllýk süreç Türk tarihinden silinip atýla-
mamýþtýr. Çok rahatlýkla söyleyebilirim ki, dünya
durdukça Türkiye duracak, Türkiye durdukça
mutlaka 1950-1960 yýllarý arasýndaki dönem,
Demokrat Parti hükümeti ve Baþbakan Adnan
Menderes hep olumlu duygularla ve takdirle
anýlacaktýr.

Adnan Menderes�in kabri Ýmralý�da bulun-
duðu süre içinde kabir ziyareti için gittiniz mi?

Hayýr gitmedik. Sadece bir kez gittim. O da
kabrin nakil iþlemleri öncesi 15 Eylül 1990 yýlýnda
Truva feribotuyla gittik. Naaþlarý aldýk, Ýstanbul�-

daki Anýtmezar�a getirdik. Bu zamana kadar da her
fýrsatta �Ýmralý�da kalmamalýdýrlar. Devlet töreniyle
taþýnmalýdýrlar� dedik. �Gidersek bu bir alýþkanlýk
olur, orada da kalýrlar� düþüncesi bizde hakimdi.
Bundan dolayý da hiç gitmedik. Ama oraya hiç
gitmesek de fatihalarýmýzý gönderdik.

Belli yerlerde ve konumlarda mesleðinizin
�çiftçilik� olduðunu söylüyorsunuz. Acaba böyle
ifade etmenizin özel bir sebebi var mý?

Biz çiftçiliði para kazanma aracý olarak deðil, bu
isimle anýlmayý þeref olarak gördük. Kendimizi
halkýn üzerinde görmedik. Amacým rahmetli
babamýn ocaðýný tüttürmekti. Ayný zamanda ben
topraðý, tabiatý, toprakla meþgul olmayý çok
severim. Belki garip gelir ama bitkilerle konuþmak
çok hoþuma gider. Çünkü onlar güzelleþerek veya
boyunlarýný bükerek, renklerini deðiþtirerek size
ihtiyaçlarýný birer birer anlatýrlar.

Ben kendimi en çok babamýn doðup yetiþtiði
topraklarda, bir mahsulün hasadýnda veya bir mah-
sul ekerken, onu yetiþtirmeye çalýþýrken, traktör
üzerinde en bahtiyar ve en mesut hissettiðim anlar
olmuþtur. Hatta yaþamýþ olduðum kazadan sonra
çok uzun bir süre Aydýn�a gidememiþtim. Sonra
2001 yýlýnda gittik. Sabah kalktýðým vakit eþim,
�Senin bu kadar rahat ve güzel bir uyku uyuduðunu
hiç görmemiþtim. Yüzün bebek yüzü gibiydi,
huzurluydu� demiþti.

Hele hele babamýn kabri henüz Ýmralý�dayken,
bizim için Aydýn ve oradaki çiftliðimizin bulunduðu
muhit Adnan Menderes�in bir nevi manevî mekâný
gibiydi. Oradaki her þeyde onun bir anýsý olabilirdi.
Ayrýca Çakýrbeyli�deki yaþlýlardan, köylülerden aný-
lar dinleyince içimiz Adnan Menderes�le dolardý. 
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Ý bn-i Sina, hicri 370 senesi Saferinde yani
Miladi 980 senesi Aðustos ayýnda Buha-
ra�ya baðlý Khormisen kasabasýnda doð-

muþ, hicri 428 senesi Ramazan ayýnýn ilk cuma-
sýnda ( 21 Haziran 1037) den Hem edan�da vefat
etmiþtir. Tahsilini nasýr yaptýðýný kendisi þöyle
anlatýyor:

�Ben, biraz büyüdükten sonra babam tekrar
Buhara�ya döndü. Bizi de birlikte götürdü.
Buhara�da muallimliðime tayin edilen zattan ilk
tahsile ait þeyleri öðrendim. On yaþýma geldiðim
zaman, Kur�an-ý Kerim�i ezberlemiþ, birçok þeyler
öðrenmiþtim. Yaþým biraz daha ilerleyince diðer bir
zattan hesap, baþka birisinden �fýkýh� ve �kelâm�
öðrendim. Farabî felsefesine vakýf olan Abdullah
Natýlý adlý bir âlimden hususi olarak mantýk ve
felsefe okudum. Sonra resmen ders vermesine ruh-
sat verilince ayni þahýstan el-macesti�ye baþladým.
Ayný zamanda týp da tahsil ediyordum, öðrendikle-
rimi de hastalar üzerindeki müþahedelerimle
ikmale çalýþýyordum. Tecrübe ve müþahededen,
kitap okumaktan ziyade istifade ettim. Artýk ons
ekiz yaþýma gelmiþtim. Mütemadiyen çalýþýyordum.
Geceleri ya mütalâa ile veya birþey yazmakla
geçiriyordum. Yorulduðum ve uyku bastýðý zaman
uykumu açacak birþeyler içiyordum. Uykum
kaçýnca da tekrar mütalâaya koyuluyordum.
Uykuda bile zihnim ekseriya, okuduðum þeylerle
meþgul olurdu. Çok kere uyandýðým zaman, evvelce
halledememiþ olduðum þeyleri uykuda halletmiþ
olduðumu anlardým.

Sonralarý metafiziðe baþladým. Fakat buna ait
kitabý belki kýrk defa okuduðum halde birþey
anlamamýþ, ümitsizliðe düþmüþtüm. Tam bu sýrada
birgün bir kitapçý dükkânýna uðramýþtým ki;
mezatta bir kitap satýldýðýný gördüm. Del lal bu
kitabý almamý tavsiye etti. Kitabý tetkik ettim. Bu
kitap, o zamana kadar bir türlü anlayamamýþ oldu-
ðum, metafiziðe ait Farabi�nin bir eseriydi. Alýp eve
dönünce hemen tetkike koyuldum. Bitirinceye
kadar dikkatle okudum. Bitirdiðim zaman, o vakte

kadar bir türlü anlayamamýþ olduðum metafiziði
tamamýyla kavramýþtým. Sevincime sýnýr yoktu.
Secde-i þükrana kapandým. Fakirlere sadakalar
daðýttým.�

Çok renkli ve canlý bir hayat yaþayan bu büyük
insan, dershanesinde veya kliniðinde olduðu gibi,
vezirlik masasýnda da, hapishane köþesinde de
daima düþünen bir âlim, yazan bir müellif olarak
kalmýþtýr.

Beyninde her an þimþekler çakan bu ateþli
zekânýn meçhuller âleminin derinliklerine dalmak
hýrsýný ve her an yeni bir heyecan dalgasý içinde
çýrpýnan kararsýz ruhunun daimî huzursuzluðunu
gidermek maksadýyla, her yerde ve daima okumuþ,
okutmuþ ve yazmýþtýr.

Onun korkunç kasýrgalara benzeyen hayat akýþý
içindeki derin tefekkürü, daimi didiniþi, beyin ve
bünyesinin sýnýrsýz bir enerji ve hayatiyet kaynaðý
olduðunu göstermektedir.

Ýrfan sahasýnýn geniþliðini anlatan eserlerinin
listesini tetkik ettiðimiz zaman, karþýmýzda sistem
sahibi bir filozof, hazýk ve âlim bir tabib, kuvvetli ve
kritikçi bir mantýkçý, keskin nazarlý bir astronomi
âlimi, bir riyaziyeci, tecrübe ve müþahedeyi rehber
edinen bir tabiat âlimi yükselmektedir. O, zama-
nýnda mevcut olan ilimlerden hiçbirine yabancý
deðildir. Hepsini incelemiþ ve hemen hemen
hepsine dair eserler yazmýþtýr. Bu arada en çok
hayret edilecek husus da þüphesiz ki; sayýsý yüzlere
ulaþan eserlerinin en büyüklerini, ihtisas dalgala-
rýnýn insafsýz sadmeleriyle sarsýldýðý veya oradan
oraya kaçmaya mecbur kaldýðý veya bir kalede
mahpus bulunduðu buhranlý zamanlarda yazmýþ
olmasýdýr. Ondaki ilim aþký, haiz olduðu harikulade
zekâ, tükenmez enerji ile denk sayýlacak kadar
þiddetli idi. Bunlar ona pek haklý olarak, �Eþ� Þeyh�
ür-reis� unvanýný kazandýrmýþtýr.

Ýbn-i Sina ilimde olduðu kadar ahlâkta da
yüksek bir insandý. Siyasî rekabetlerle kendisine
binbir türlü ezalarý reva görmüþ olanlardan intikam
almak fýrsatýný elde ettiði zaman, asla intikama
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tenezzül etmemiþti. Hatta onlarý cezalandýrmak
isteyen hükümdarý bu fikrinden vazgeçirmiþti.

Batý âlemi küflü hurafeler içinde boðulmuþ
olduðu bir sýrada, o, bütün kâinatýn, Yaratanýn
deðiþmez kanunlarýna baðlý olduðunu, arz kabusu-
nun orojenik ve teknoik kuvvetlerle ve daðlarýn
vadilerinin fýtrî kanunlara uygun olarak teþekkül
ettiklerini ilmî esaslar dâhilinde izah ediyordu.

Kuvvet mefhumunu Aristo�dan mülhem ele
aldýðý halde, ondan çok daha fazla dinamizme
vardýðýný görüyoruz.

Ýbn-i Sina kuvvetlerin çekimi ve aðýrlýklarýn
kaldýrýlmasý vasýtasý ile kuvvetin eserlerini göste-
riyor. �Eserin þiddeti ne kadar artarsa kat edilen
mesafe o kadar azalýr� þeklindeki (mihanik)
prensibini hatýrlatýyordu.

Ýbn-i Sina, zaman mevzuunda: �Zaman ancak
hareket vasýtasý ile tasavvur edilebilir. Hareketin
hissedilmediði yerde zaman da yoktur� diyordu.
Hele, zamanýn izafiyeti ile alâkalý fikri ise çok
enteresan; �Zamanýn sükûn ile hiçbir münasebeti
yok-tur. Ayný zaman muhtelif hareketlerin ölçüsü
olabilir.�

Ýbn-i Sina, ruhun varlýðýnýn (benliðin)
maddeden baþka bir varlýk olduðunu da þöyle isbat
etmektedir:

1- Ruh (Ene,) Ben Cisim deðildir, çünkü bedeni
meydana getiren bütün parçalar, daima büyümek
ve çürümektedir. Hâlbuki benlik ile iþaret edilen
ruh cevheri, bu hallerin hepsinde de bakidir.
Kendisinde deðiþiklik yoktur. Baki olan, baki
olmayandan baþkadýr. Öyleyse cisim ve cesetten
ayrý bir nefs-i natýka, bir ruh vardýr.

2- Bütün hallerde insan, kendi zatýný ve varlýðýný
idrak etmektedir. Bu idrak vasýtasýz olarak meydana
gelir. Hiçbir hal yoktur ki, benlik kendi varlýðýndan
þüpheye düþsün, kendisinden gafil olsun. Uyku ve
baygýnlýkta bile.. Demek ki çeþitli senelerde yaptýðý
iyilik ve kötülüðü kendisinin yaptýðýný bilen insanda
(ben) diyen kuvvet deðiþip duran, yenilenip taze-
lenen bedenden ve bedenin parçalarýndan baþka bir
varlýktýr.

Ýbn-i Sina�nýn týbbî keþiflerinden bazýlarý:
Onun, (Kanun) adlý kitabýnda en çok dikkate

deðer buluþlar, kan deveraný ve teneffüse ait olan-
lardýr. Ýbn-i Sina�nýn Harvey gibi tam bir devaran
þemasý çizip çizmediðini bilemiyoruz. Fakat Týpta
Kanun Kitabýnýn muhtelif bölümlerinde dev arana

ait hükümlerinde Harvey�e o kadar yaklaþýyor ki,
bu fikirleri niçin daha toplu olarak ifade edip tam
bir plan vermediðine hayret etmek icap eder.
Kelime kelime Kanun�da bu mevzu ile alâkalý
ifadeler incelenirse, Ýbn-i Sina�da hem büyük, hem
küçük kan dolaþýmý hakkýnda oldukça açýk bir
fikrin mevcut olduðu görülür.

Umumiyetle Ýbn-i Sina�nýn nabýz hakkýndaki
fikirleri incelendiðinde hem kendinden önceki hem
de sonraki hekimlerde, ondaki kadar kuvvetli ve
derin müþahedelere rastlanamaz. Ýbn-i Sina, bizzat
atardamar cýdan hastalýklarýndan doðan nabýz
deðiþmeleriyle; kalbi normal olmayan iþleyiþinden
meydana gelen nabýz deðiþmelerini kafi olarak
birbirinden ayýrmýþ ve böylece modem anlayýþlara
yol açmýþtýr. Bunlar öyle keþiflerdir ki, dünyanýn
bunlarý kavrayabilmesi için uzun asýrlarýn
geçmesine ihtiyaç vardýr.

Eski âlimlerden çoðu teneffüste, akciðerlerin
hareketlerini aktif telakki ediyorlardý. Hâlbuki
�El�Kanun fi�t-týb�da Ýbn-i Sina þöyle diyor:
�Göðsün hareketi bizzat olup, akciðerin hareketi
göðse baðlý olarak meydana gelir.� Bu hüküm,
akciðerlerin hareketlerini aktif deðil pasif telakki
eden modern fizyolojik bilgimize uygun gelmek-
tedir.

Ýbn-i Sina nefes ritmasýný hârikulâde bir
incelikle tasnif eder; ona göre nefes þöyle taksim
olunur: 1- Büyük nefes (Teneffüs organlarý hareketi
mümkün olan her yönde toplu halde hareket eder)
2- Uzun nefes (Hararetin eksikliðinden) 3- Küçük
nefes (aðrý, sýzý, acý, olduðunda) 4- Hýzlý ve yavaþ
nefes 5- Sýcak ve soðuk nefes 6- Mütevatir ve
alýþýlmýþ nefes, 7- Zayýf ve kuvvetli nefes, 8- Kesik
ve devamlý nefes (göðüs kaslarýnda kasýlma,
büzülme olursa) 9-Çirkin ve güzel kokan nefes, 10-
Düzgün ve muhtelif nefes.

Bu kadar ince bir tasnifin manasý ancak �deney
metodlarýnýn� inkiþafýndan sonra, yani 9�uncu asrýn
ikinci yansýnda kavranmaya baþlanmýþtýr. 

Doðum hâdisesinin izahý hususunda da Ýbn-i
Sina, kendinden evvelkileri çok geçmiþtir. Malum-
dur ki Aristo ve Hipokrat�a göre cenin, hamilelik
müddetinin bitmesinin sonunda kendi kuvveti ile
aktif olarak rahimden çýkar. Ýbn-i Sina bu hükmü
þöyle tashih eder: �Karýn kaslarýnýn rahimde olan
cenini sýkýp dýþarý çýkarmakta yardýmlarý olur.� 

Demek ki, Ýbn-i Sina, ceninin aktif olarak deðil
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pasif olarak ve ana uzvunun karný tazyiki ve rahim
kasýlmalarý ile çýkarýlmakta olduðunu biliyordu.

Ýbn-i Sina�da, kaslardaki �boþaltma tertibatýna�
ait de bazý fikirlerle de karþýlaþýyoruz. Mesela,
mesane bahsinde: �Ýdrar kabý aðzýnda bir kas vardýr
ki mesaneyi çevrelemiþtir, gevþeyince tutma gücü
kaybolur.�

Sphincher kasýnýn iþleyiþ mihanikiyeti de
hakikaten böyledir.

Kaslarýn hararet meydana getirdiklerinin, Ýbn-i
Sina tarafýndan sezilmiþ olduðunu gösteren þu ifade
de oldukça enteresandýr: �Kaslar, soðukluðun
þiddetini kýrýcýdýrlar.�

Schrutz 608�nci sayfasýnda Ýbn-i Sina�dan uzun
boylu bahsederken Plemit�lerin kati olarak tefrik
ediliþini ve ampiyem (iltihap birikmesi)�lerin açýl-
masýnýn ve tahliyesinin. Ýbn-i Sina�ya râcî olduðunu
zikretmektedir. Sadece þu iki keþif, bir ismi
ebedileþtirmeye kâfidir.

Sinirler ve merkezi sinir sistemi sahasýnda da
(Kanun)�da pekçok orijinal malûmat mevcududur.
Meselâ, sinirlerin faydalarý bahsinde, þunlarý söyler

1- Beyin diðer organlara his ve hareket
verdiðinde sinirler onlarýn aralarýnda vasýtalýk
yapar. 

2- Eti sertleþtirir, bedeni takviye eder. Karaciðer,
dalak, akciðer gibi his olmayan organlarýn
faaliyetlerini temin eder.

Beyinden gelen his ve hareket sinirlerinden
ancak baþta ve yüzde olan organlar ve karýndaki
ciðer ve baðýrsaklar istifade ederler. Diðer organlar
his ve hareketi, omurilikten çýkan sinirlerden
alýrlar.�

Bu hükümler, henüz ibtidâî de olsa-lar beyin ve
omurilik sinirlerinin tefrikine dair ilk adýmlan teþkil
etmektedir.

Ýbn-i Sina�nýn en iyi tetkik ettiði hastalýklardan
birisi de þüphesiz sanlýktýr. Bu hususta �El-Kanun
fý�t-týp� isimli kitabýnda þu izahatý veriyor. �Sarý
sanlýðýn çoðu kere sebebi karaciðer ve öd kesesi
cihetlerinden, siyah sanlýðýnki ise, dalaktandýr.
Bazen karaciðere de baðlý olur.

Biz deriz ki, safra sanlýðý safranýn çok meydana
gelmesiyle olur. Veyahut fazla meydana gelmese de,
akýþýnýn engellenmesi sebebiyle toplanýp çoðalýr.

Keza, akrep ve yýlan sokmasý da safra doðurur.
Kuzey yelleri estiðinde ve soðuk kýþta da sarýlýk çok

olur. Terlemek âdeti olanlarda da sanlýk meydana
gelir. Ýstifra edememeden doðan sanlýklar; öd
kesesi, baðýrsaklar ve diðer organlardan birinde
toplanan safranýn istifra edilmeyiþindendir. Sebebi
ise, mecralarýnýn týkanmasý ve karaciðerle mecra
arasýndaki týkanýklýktýr. Karaciðerin, sýcak yumru
þiþlerinden (yani tümör ve kist) de sarýlýk olur.
Karaciðere soðuk dokunsa, karaciðerde olan
mecralarý (yani boþaltma kanallarý) týkanýr.

Bazý kere de öd keselerinin mecrasýnda
týkanýklýk olur.

Sarýlýðýn alâmetleri: Ýdrarýn rengi koyu olur.
Þehveti az, susuzluðu çok, idrarda kýrmýzýlýk...
Sonra idrar þiddet üzere sarý ve nihayet siyah olur.
Kývamýnda koyuluk ve koku olur.�

Kanundan aldýðýmýz ve Ýbn-i Sina�nýn keþiflerin-
den ancak bir kýsmýný gösterebilen bu satýrlar,
dâhinin ilim âlemine verdiði hediyelerin azametini
ortaya koymaya kâfidir sanýrým. Ýbn-i Sina bu
keþifleri kadar da týp ilminin hakiki mahiyetini ve
tabibin vasýflarýný gösteren yazýlan ile zihinlerde
silinmez bir iz býrakmýþtýr.

Týbba hem koruyucu, hem þifa verici bir ilim
nazarý ile bakan Ýbn-i Sina, bu suretle tababeti
ilimlerin ilmi telakki etmiþ ve týbbý en yüksek
mertebeye ulaþtýrmýþtýr. Hatta yalnýz ameli týp
çemberi içinde kalanlarla geniþ bir genel kültüre
dayanan hekimleri birbirinden ayýrarak birisine sýrf
tabib, diðerine filozof tabib ismini vermiþtir. Filozof
tabib unvanýný kendinden önce geçenler arasýnda
Galen�e vermiþtir. Kendi buluþu olan bu mefhuma
en çok yaraþan isim þüphesiz kendi adýdýr.
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19 Mayýs 1925�te bir zenci papazýn oðlu
olarak Nebraska eyaletinin Omaba
þehrinde dünyaya gelen Malcolm X,

Müslümanlýðý kabul ettikten sonra Malik el Þahbaz
adýný aldý. Çocukluðu açlýk, yokluk, üzüntü ve
sýkýntý içinde geçti. O doðduktan kýsa bir süre sonra
ailesi Michigan�ýn Lansing þehrine göç etti. Altý
yaþýndayken ýrkçý Amerikalýlarýn kurduðu Ku Klux
Klan�cýlar tarafýndan evleri yakýldý. Malcolm X,
yýllar sonra yangýn olayýný þöyle anlatmýþtýr:

�Ýtfaiye geldi, fakat yanan evimizi kurtarmak
için hiçbir yardýmda bulunmadý. Yangýna bir damla
su sýkmadý. Baba evimizi yakan ateþ, hâlâ ayný
þiddetle yüreðimi yakmaktadýr.� 

Malcolm�un babasý, çoluk çocuðunu geçindir-
mek için ufak bir dükkân açmýþtý. Çok geçmeden
cesedi, kafatasý tanýnmayacak ölçüde ezilmiþ du-
rumda, bir tramvayýn altýnda bulundu. Bu iki olay,
küçük Malcolm�un hayatýnda derin izler býrakmýþ,
büyüdüðünde Müslümanlýðý kabul etmesinde ve
beyazlara karþý savaþ açmasýnda önemli rol
oynamýþtý. 

Sevgiyi ilk defa ýslahevinde gördü
Babalarýnýn ölümünden sonra aile, açlýk ve

sefalet yüzünden daðýldý. Malcolm ve erkek
kardeþleri geceleri sokaða çýkarak bulabildikleri
öteberiyi çalmakla karýnlarýný doyurmaya baþladý-
lar. Bazen yakalanýyor ve beyazlardan dayak yiyor-
lardý. Sonunda Malcolm bir ýslahevine verildi.
Hayatýnda ilk olarak burada sevgi ve anlayýþ gördü,
ýslahevinin beyaz bir Amerikalý olan müdiresi onu
öbür çocuklara karþý koruyordu. Burada bulunan
beyaz çocuklar da, zenciler konusunda týpký
büyükleri gibi düþünüyorlardý. Bu yüzden de küçük
Malcolm, her gün saldýrýya uðruyor ancak
müdirenin yardýmýyla onlardan kurtulabiliyordu. 

Daha sonra Malcolm X, müdire tarafýndan,
ýslahevinin yanýndaki ortaokula yazdýrýldý. Kýsa
süre içinde zekâ ve çalýþkanlýðýyla dikkat çeken
Malcolm, sýnýfýnýn birincisi oldu. 

Kirli iþlerde bile dürüsttü
Fakat, bu durum öbür çocuklarýn, hatta

öðretmeninin düþmanlýðýný kazanmasýndan baþka
bir iþe yaramadý. Son sýnýftayken kendisine ne ol-
mak istediðini sorduklarýnda, �hukukçu olacaðým�
diyordu. Ama konuþtuðu herkes ona, avukatlýðýn
bir zenci için uygun olmadýðýný, kendisine demir-
cilik, marangozluk gibi bir meslek seçmesini öðüt-
lüyorlardý.

Malcolm X, istediði mesleði elde edemeyeceðini
anlayýnca, öðrenimini yarýda býrakarak New York�a
gitti. Burada karanlýk iþler çeviren adamlarla
tanýþarak, onlar arasýnda da iþe yarar, becerikli ve
güvenilir bir kimse olduðunu gösterdi. Çok dürüst
ve sadýk olduðundan, yaptýðý hiçbir iþte hile yoluna
sapmaz, elde ettiði bütün parayý son kuruþuna
kadar teslim ederdi.

Çete reisliðinden Malcolm X�e
On sekiz yaþýna girdiðinde, �Koca Kýzýl� laka-

býyla kendine hatýrý sayýlýr bir ün saðlamýþtý. Artýk
o, emrinde beþ-altý adam çalýþtýran bir çete reisiydi.
Afyon ve eroin gibi mallarý alýp satýyor, ahlâk
düþkünü beyazlarý zencilerin barlarýna, gizli fuhuþ
yuvalarýna götürüyordu. Malcolm X, hayatýnýn bu
kirli döneminin özelliklerinden söz ederken þöyle
diyordu: 

�En iyi müþterilerim papazlar, güvenlik mensup-
larý, toplumsal yardým iþlerinde çalýþanlar ve
baþkalarýnýn hayatlarýný yönetmekte büyük rolleri
olan önemli kiþilerdi.� 

Þimdi geliri ayda birkaç bin dolarý geçmekteydi.
Polise bol bol rüþvet vermesine raðmen, sonunda
yakalanýp hapse atýlmaktan kurtulamadý. Ancak bu
hapis hayatý onun yaþantýsýnda köklü bir deðiþik-
liðin baþlangýcý olacaktý. 1947 yýlýnda, cezasýný
çekerken tanýþtýðý bir Müslüman tutuklunun
etkisiyle Ýslâmiyet�i kabul etti. O günden sonra da
yaþadýðý kötü hayatý býrakarak, kendisini Müslü-
man zencilerin davasýna adadý. 
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Zenci Müslümanlar�ýn savunucusu
Malcolm X ya da Müslüman olduktan sonraki

adýyla Mâlik el Þahbaz, 1946-52 yýllarý arasýnda
hayatýný hapishanelerde geçirdi. 1962 yýlýna kadar
da, Amerika�da zenci Müslümanlarýn önderi olan
Elijah Muhammed�in en yakýn adamý ve eylemin
en etkili konuþmacýsýydý. Fakat 1962�den sonra
Ýslâmiyeti iyice öðrenmiþ, Elijah Muhammed�in
peygamberlik iddiasýna ve ýrkçýlýðýna karþý çýkmýþtý.

1964 yýlýnda hacca gitti. Orada dünyanýn her
yanýndan gelen Müslümanlar�la görüþüp tanýþarak,
bütün beyazlarýn Amerika�dakiler gibi olmadýðýný
öðrendi. Tunus, Cezayir gibi birçok Müslüman
ülkelerini dolaþtý. Amerika�ya döndüðünde þunlarý
söylüyordu: �Ben ýrkçýydým ve Ýslâmiyet�i ancak o
þekilde benimsemiþtim. Fakat Hz. Muhammet ve
Hz. Ýbrahim�in yaþadýklarý kutsal ülkeleri ziyaret
ettikten sonra þimdi gerçek bir Müslüman oldum.
Artýk ýrkçý deðilim.�

Koruduðu insanlarýn kurþununa hedef oldu
Irkçýlýðý reddetmesi, beyaz ve zenci Hýristiyan-

larýn yanýnda Elijah Muhammed�in de düþmanlý-
ðýný kazanmasýna yol açtý. Hac dönüþünden kýsa bir
süre sonra 1965 yýlýnda New York�ta bir salonda
hayatýný adamýþ olduðu bu toplum için konferans
verirken, kendisine sekiz adým uzaklýktan ateþ
edilerek öldürüldü... Malcolm X�i, Elijah Mu-

hammed�in öldürttüðü ileri sürülüyordu. Ýkisi ara-
sýnda 1964 Mart�ýndan beri süregelen çatýþmalarý
bilenler, bu suikastýn Elijah Muhammed taraf-
tarlarýnca düzenlendiði kanýsýndaydýlar. Amerikan
zenci Müslüman hareketinin �öncüsü� bu söylen-
tileri yalanlamak için yaptýðý basýn toplantýsýnda: 

�O çok konuþuyordu, cezasýný buldu!� demiþtir.
Bu söz bile, Elijah Muhammed�in suikast
olayýndaki payýný göstermek için yeterli bir kanýttýr.

Malcolm�un naaþý cenaze evinde yirmi iki bin
kiþinin ziyaret etmesinden sonra, Amerika�da
yaþayan Arabistanlý birisi tarafýndan Ýslami
þartlarda topraða verildi. 

Karýn tokluðuna eþitlik için çalýþtý
�Malcolm yoksul öldü!� baþlýðýný atýyordu

gazeteler. 12 yýl boyunca sadece karýn tokluðuna,
hiçbir maaþ talep etmeden durmak bilmeyen bir
enerjiyle çalýþtý Malcolm. 

Malcolm, eðitim görmemiþti ve herhangi bir
konuda uzman deðildi. Ama samimi idi. Ve bu
samimiyet, onu bu mücadelede yeterli kýlýyordu.
Malcolm�un adalet, özgürlük, eþitlik ve kardeþlik
için verdiði mücadele, onun þehadetiyle yeni bir
boyut kazandý. Malcolm çok iyi bir hatipti. Ama
þehadeti ile gerçekleþtirdiði hitap, vefatýnýn 42.
yýlýnda dahi hayattayken gerçekleþtirdiði hitaptan
çok daha yaygýn ve etkili olmuþtu.  
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H orozlarý ile ünlü Denizli zengin bir
tarih ve kültüre sahiptir. Denizli,
Hierapolis ve Laodikeia, Tripolis, gibi

antik kentleri, kaplýcalarý ve dünyada eþi olmayan
travertenlere sahip Pamukkale ile görülmesi gere-
ken bir turizm merkezidir. 

ÝLÇELER 
Denizli ilinin ilçeleri; Acýpayam, Akköy,

Babadað, Baklan, Bekilli, Beyaðaç, Bozkurt,
Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney,
Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas�dýr. 

Beyaðaç: Ýl merkezine 94 km. uzaklýkta olup
ilin güneyinde yer almaktadýr. Sahip olduðu doðal
güzellikleri ile gelecekte önemli bir turizm merkezi
olma yolundadýr. Kartal Gölü adý ile bilinen
bölgede yaþlarý 1265�i bulan görülmeye deðer tabiat
harikasý karaçamlar bulunmaktadýr. Eþine az rast-
lanan bu aðaçlar anýt aðaç statüsüne alýnmýþ, bölge
ise Tabiat Parký Koruma alaný olarak ilan edilmiþtir.

Buldan: Denizli il merkezine mesafesi 46
km.dir. Ýlçe sýnýrlarýnda Tripolis yerleþim merkezi
görülmeye deðer yerlerdendir. 

Güney: Ýlçenin güneyinde 5 km. uzaklýkta
Güney Þelalesi bulunmaktadýr. 

Honaz: Ege bölgesinin de en yüksek noktasý
olan 2571 m.lik zirve ilçeye adýný veren Honaz
Daðý�nýn doruðudur. 

Sarayköy: Denizli merkeze 20 km. mesafededir.
Yakýn çevrede Kýzýldere, Tekke, Yenice ýlýcalarý
vardýr. Ýlçe sýnýrlarý içinde ayrýca Ýn hamamý
ýlýcalarý da vardýr.

NASIL GÝDÝLÝR?
Karayolu: Krayolu ile ülkenin her tarafýndan

Denizli�ye ulaþýlabilmektedir. Otogar, kent merke-
zindedir.

Demiryolu: Demiryolu vasýtasýyla Ankara,
Ýstanbul ve Ýzmir illeri ile baðlantý mevcuttur.
Denizli-Aydýn-Ýzmir karayolunu izleyen demiryolu
kentin Ýzmir ile baðlantýsýný saðlamaktadýr. Gar
kent merkezindedir. 

Havayolu: Denizli ili Çardak ilçesinde, ilçe
merkezine 5 km. uzaklýkta bir havaalaný
bulunmaktadýr. Havalimaný kent merkezine 65 km
uzaktaki Çardak Ýlçesindedir. 

GEZÝLECEK YERLER
Müzeler
Hierapolis Arkeoloji Müzesi: Hierapolis kenti-

nin en büyük yapýlarýndan biri olan Roma Hama-
mý, 1984 yýlýndan beri Hierapolis Arkeoloji Müzesi
olarak hizmet vermektedir.

Müzede, Hierapolis kazýlarýndan çýkan eserlerin
yanýnda Laodikeia, Colossai, Tripolis, Attuda gibi
Lycos (Çürüksu) Vadisi kentlerinden gelen eserler
de bulunmaktadýr. Ayrýca Tunç Çaðý�nýn en güzel
örneklerini veren Beycesultan Höyüðü�nden elde
edilen arkeolojik buluntular müzenin önemli bir
bölümünü oluþturmaktadýr. Caria, Pisidya ve Lidya
bölgelerindeki bazý yerleþimlerden ortaya çýkarýlan
eserler de Hierapolis Müzesi�nde toplanmýþ ve
sergilenmektedir.

Atatürk Etnografya Müzesi: Ýl merkezinde
Uçancýbaþý Mahallesi�nde bulunan ve bugün müze
olarak kullanýlan binanýn yapým tarihi ile ilgili
kesin bir belge yoktur. Müzenin üst katýnda çoðu
Osmanlý Dönemi�ne ait giysi, taký, ev eþyasý, silah,
halý, kilim gibi etnografik nitelikteki kültür
varlýklarý sergilenmektedir. Ayrýca Atatürk�ün
Denizli�ye geldiðinde kaldýðý odada, gardýrop, pirinç
baþlýklý karyola, divan ve barok stili bir çalýþma
masasý da bulunmaktadýr.

Örenyerleri 
Hierapolis - Merkez / Pamukkale
Laodikya - Merkez/Pamukkale
Tripolis - Buldan/Yenice: Denizli il merkezinin

40 km. kuzeyindedir. Buldan ilçesi Yenicekent
kasabasýnýn doðusunda, Büyük Menderes akarsuyu
ile kasaba arasýndaki yamaçlar üzerinde kurulmuþ-
tur. Tripolis, Lidya bölgesi kentleri içinde, Karya ve
Frigya bölgelerine ulaþýmý saðlayan ticaret ve tarým
merkezlerinden birisidir. Kuruluþ biçimi ve kent
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anlayýþý ile yörenin en zengin kentlerindendir.
Bergama Krallýðý tarafýndan kurulduðu tahmin
edilmektedir. Anýtsal yapýlarýn en iyi örnekleri MS.
1, 2 ve 3.  yüzyýllarda  yapýlmýþlardýr. MS. 325 yýlýn-
da Nikea meclisinde hazýr bulunan Lidya piskopos-
larý listesinde Tripolis�in adýnýn geçmesi piskoposluk
düzeyinde bir kent olduðunu göstermektedir.

Tripolis�in Yapýlarý 
Tiyatro: Kent merkezindedir. Araziye uygun

olarak, Roma inþa tarzýnda yapýlmýþtýr. 
Hamam: Tiyatronun yaklaþýk 200 metre batý-

sýnda yer almaktadýr. Sur duvarlarý dýþýnda bulun-
maktadýr. Dýþ duvarlarý kýsmen ayaktadýr. 

Kale ve Surlar: Tripolis Geç Roma ve Bizans
Dönemi�nde sur ile çevrilmiþtir. Eðimli arazide
kurulan kentin surlarý yer yer burçlarla, gözetleme
kuleleri ve kalýn duvarlarla desteklenmiþtir. 

Nekropol: Surun, doðu ve güney yamaçlarýn-
dadýr. Burada kaya mezarlarý, podyumlu mezarlar ve
lahitler görülmektedir. 

Apollonia Salbace - Tavas/Medet
Herakleia Salbace - Tavas/Vakýf: Kent Denizli

ili, Tavas ilçesinin 10 km. kuzeybatýsýnda bulunan
Vakýf Köyü sýnýrlarý içindedir. Önemli yapýlarý,
kenti çevreleyen Roma Dönemi suru ve stad-
yumdur.

Artemis ve Leto: Herakleia Salbace antik
kentinin yaklaþýk 4 km. doðusunda, bugünkü
Tavas-Kýzýlcabölük kasabasýnýn 1 km. kuzeydoðu-
sunda, Ören Sýrtý ve Kocapýnar mevkii diye
adlandýrýlan yerdedir. Babadað Daðý�nýn sýrtýnda yer
alan Hieron dikdörtgen þeklindedir. Kabartmalarda
Artemis, Apollon, Pan, Dionysos ve Herakles ile
ilgili mitolojik sahneler iþlenmiþtir.

Herakleia - Tavas/Kýzýlcahöyük
Sebastopolis - Tavas/Kýzýlcahöyük
Colossae - Honaz: Denizli ilinin 25 km. doðu-

sunda, Honaz ilçesinin 2 km kuzeyinde yer almak-
tadýr. Antik çaðdan beri kullanýlan güney þark yolu
üzerindedir. Büyük Frigya içinde bulunan en önemli
merkezlerdendir. Ksenephon�a göre Frigya�nýn 6
büyük  kentinden  biridir. Osmanlý Dönemi�ne ait
bir kale kalýntýsý mevcuttur. Colossae antik
kentinin kalýntýlarýna, Akropol olan, höyük tepesi
ile çevresindeki arazilerde rastlanmaktadýr. Höyü-
ðün kuzeyindeki bölgede kayaya oyulmuþ oda ve ev
tipi mezarlar bulunmaktadýr.

Eumeneia - Çivril/Iþýklý
Dionysopolis - Çal/Bahadýrlar
Attuda - Sarayköy/Hisar
Trapezopolis - Babadað/Bekirler
Alacain - Acýpayam
Thinta - Merkez/Gözler
Beycesultan - Çivril
Yassýhöyük - Acýpayam
Tabae - Kale 
Pamukkale Travertenleri
Karahayýt Kýrmýzýsu
Camiler, Türbeler ve Kiliseler
Acýpayam Yazýr Cami: Cami giriþ kapýsý

üzerinde bulunan kitabesine göre,1801 yýlýnda
yaptýrýlmýþtýr. Süslemesi bakýmýndan oldukça
zengin ve deðiþik bir durum gösteren caminin du-
varlarý içerisinde üç sýra panolar halinde resimlerle
süslenmiþtir.

Boðaziçi Cami: Selçuklular Döneminde yapýlan
bu cami, Baklan ilçesi Boðaziçi Kasabasý�ndadýr.
Aðaç direkli camilerdendir. Süslemesi bakýmýndan
oldukça zengin ve deðiþik aðaç motifleri görülmek-
tedir. 

Türbeler: 
Servergazi Türbesi ( Yeþilköy ), Mehmet Gazi

Türbesi (Büyük Mezarlýk), Fatma Haným (Yýldýz)
Türbesi (B. Mezarlýk), Ahi Sinan Türbesi, Mahmut
Gazi Türbesi, Yataðan Baba Türbesi ve Hüsamettin
Bey Türbesi Denizli�nin görülmeye deðer baþlýca
türbeleridir. 

Kiliseler
Goncalý Kilisesi (Laodikya Kilisesi): Deniz-

li�nin 6 km kuzeyinde bulunan Laodikya antik
kenti, bugünkü Eskihisar ile Goncalý Köyleri
arasýndaki tepeler üzerinde kurulmuþtur. Adýný
bölgeye egemen olan Selekoslar Kralý II. Antioc-
hos�un (M.Ö. 250) karýsý Laodike�ye izafeten al-
maktadýr. Daha önceleri Rhoas veya Dios adlarý ile
anýlýrdý.

Kentin bugün yüzeyde görülen baþlýca kalýntýlarý
arasýnda; iki tiyatrosu, stadyumu, bazilikasý, nymp-
haeumu, tapýnaðý, sütunlu caddesi Roma döne-
minde inþa edilmiþ anýtsal yapýlarýdýr. 

Laodikya�nýn en yüksek refah düzeyine ulaþtýðý
zamanlar Roma ve erken Hýristiyanlýk dönemi ve
geç Bizans çaðýna rastlamaktadýr. Hierapolis yakýn-
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larýndaki bir kaynaktan gelen þehirdeki sýcak suyun
tedavi edici özellikleri sebebiyle, þehir ayný
zamanda bir tedavi merkezi olarak da geliþmiþtir. 

Ýncil�den ve diðer belgelerden anlaþýldýðýna göre,
þehrin vatandaþlarý yeni dine karþý çok kayýtsýz bir
tavýr almýþlardýr. Ýlk misyonerler, bu tavrýn servet-
lerinden kaynaklandýðýna ve onlarý paylaþmaktan
alýkoyduðuna inanmýþlardý. Laodikya M.S. IV. yy.da
Ecumenikal Konseyi�nin toplandýðý önemli bir
piskoposluk merkeziydi. Buna ek olarak, Ýncil�in
son Babý�nýn Vahiy bölümünde zikredilen yedi
kiliseden biri olarak adý geçmektedir. 

Latince �Halkýn Sesi� anlamýna gelmektedir. 
St. Philippe Martyrion (Ottogon, Pamuk-

kale): Ýsa�nýn 12 havarisinden biri olan, St. Philippe
adýna yaptýrýlmýþ olup, Hierapolis antik kent
merkezinin kuzeyinde, yüksekçe bir tepe üzerinde
inþa edilmiþtir. St. Philippe M.S. 80 yýlýnda ilk kez
Hierapolis�e gelmiþ ve Hýristiyanlýðý yaymak
istemiþ, ancak þimdiki Martyrion�un yapýldýðý yerde
öldürülmüþtür. M.S. IV yy.ýn sonunda veya V. yy.
baþlarýnda Aziz Philippe�nin anýsýna Martyrion�un
inþa edildiði bilinmektedir.

Aziz Philippe�nin mezarýnýn bu merkezi oda
içinde olduðu tahmin edilmektedir.

Hierapolis St. Katedrali (Pamukkale): Hiera-
polis þehri merkezinde, Agora ile Tiyatro arasýnda
Sütunlu caddenin kuzey bitiþiðinde yer almaktadýr. 

Kilise (Pamukkale): Hierapolis tiyatrosunun
yaklaþýk 150 m kuzey-doðusunda bulunan kilisenin,
kazýsý önceki yýllarda yapýlmýþtýr. V. yüzyýla
tarihlenen kilise dikdörtgen planlýdýr.

Han ve Kervansaraylar
Akhan: Denizli�ye 7 km. uzaklýkta, Denizli-

Afyon karayolu üzerindedir.1253-1254 yýllarýnda,
inþa edilmiþ olan kervansarayýn 2 yazýtýndan
birinde II. Ýzzettin Keykavus�un adý ve unvanlarý
belirtilmektedir. Haným avlu portali (taç kapý),
geometrik ve plastik süslemeleri ile oldukça
görkemlidir. Geyik, sfenks, kuþ, figürleri, palmet,
bitki gibi motifleri ile yoðun bir bezemeye sahiptir. 

Çardakhan Kervansarayý: Çardak ilçe
merkezinin hemen dýþýndadýr. Yazýtýndan anlaþýldý-
ðýný göre, I. Alaaddin Keykubad zamanýnda, 1230
yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Sultan hanlarý tipinde bir
kervansaraydýr. 

Korunan Alanlar
Honaz Daðý Milli Parký
Kartal Gölü Tabiat Koruma Alaný
Maðaralar
Kaklýk Maðarasý 
Yeri: Maðara, Denizli-Afyon-Ankara ve Denizli

Çivril Karayolu üzerinde, Denizli Ýl Merkezi�ne 30
km. mesafede, UNESCO Miras Listesi�nde bulunan
Pamukkale�ye 45 km.de, uluslararasý Çardak
Havaalaný yol güzergahýnda bulunan ana tur
güzergahýna 2 km. mesafede, Honaz Ýlçesi Kaklýk
Kasabasý�ndadýr. 

Özellikleri: Büyük bir yer altý deresinin
oluþturduðu yer altý boþluðunun tavanýnýn çökmesi
sonucu oluþan Kaklýk Maðarasý, son derece ilginç
özelliklere sahip bir maðaradýr. Þekil olarak obruk
geliþim özelliði gösteren maðaranýn içinde, büyük
bir traverten kitlesi vardýr. Pamukkale�nin benzeri
olan travertenler maðaranýn hemen yakýnýnda
bulunan Kokarhamam Pýnarý ( Haydarbaba Pýnarý)
sularýnýn maðaraya þelaleler yaparak akmasý sonucu
oluþmuþtur. Basamaklar halinde havuzlardan
meydana gelen travertenlerin geliþimleri, hala
devam etmektedir. Ayrýca maðaranýn kuzey
duvarýndan küçük þelaleler þeklinde sýzan sular da
yer yer duvar travertenleri oluþturmaktadýr. Daire
þekilli geniþ bir aðzý olan Kaklýk Maðarasý�nýn büyük
bir bölümü güneþ ýþýnlarý almaktadýr. Bu nedenle
maðara duvarlarýnda yosun ve küçük sarmaþýklar
geliþmiþtir. Gün içinde yeþilin deðiþik tonlarýnda
renkler alan bu bitkiler, maðaraya son derece ilginç
bir güzellik katmaktadýr. 

Maðara, damlataþ, sarkýtlar ve dikitlerle süslü
olup, eþine rastlanmaz güzelliktedir. Maðara içeri-
sinde bol miktarda termal su bulunmaktadýr. Ber-
rak, renksiz ve kükürt kokulu olan bu su varlýðýnýn
bazý cilt hastalýklarýna iyi geldiði bilinmektedir.

Kaplýcalar
Pamukkale Kaplýcalarý
Çizmeli (Yenice) Kaplýca ve Ýçmeleri: Buldan

ilçesine 16 km uzaklýktaki Yenicekent sýnýrlarý
içindedir. Menderes kýyýsýnda olup, Tripolis antik
kenti kalýntýlarý arasýndan gidilir. Romatizma, kalp,
damar sertliði, deri, basur memeleri hastalýklarýnýn
tedavisinde kullanýlýr. 

Gölemezli Çamur Kaplýcasý: Akköy ilçesine
baðlý Gölemezli Köyü yakýnlarýndadýr. Dört kaynak
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halindedir. Kaynaklar nitelik bakýmýndan her
birinden farklýdýr. Birisi çamur hamamý olarak
kullanýlýr. Deri hastalýklarýnýn tedavisinde kullaný-
lýr. Babacýk (Kabaaðaç) Kaplýcasý: Sarayköy ilçesi
Tekke köyü ýlýcasýnýn 3 km uzaklýðýndaki Kaaba-
aðaç Köyü�ndedir. 

Tekkeköy Kaplýcasý: Sarayköy ilçesi Tekke
Köyü yakýnýndadýr. Sarayköy�e uzaklýðý 20 km olup,
çeþitli yerlerden sýcak sular kaynamaktadýr Roma
Devri�nden kalma hamamý, havuzu, soyunma yeri
vardýr. Kaplýca; romatizma, deri, kadýn hastalýklarý,
idrar yolu rahatsýzlýklarý tedavisinde kullanýlýr. 

Kýzýldere Ilýcasý: Sarayköy�e 11 km uzakta kýzýl
renkli kayalardan çýkar. Ýki kubbeli bir hamamý, iki
banyo yeri, havuzu ve soyunma yeri vardýr.
Romatizma ve yorgunluða iyi gelir.

Kuþ Gözlem Alaný 
Akdað 
Iþýklý Gölü 
Sportif Etkinlikler
Yamaç Paraþütü
Denizli Orman Kamplarý

COÐRAFYA
Denizli, Anadolu yarýmadasýnýn güneybatýsýnda,

Ege Bölgesi�nin güneydoðusunda, Ege-Ýç Anadolu
ve Akdeniz Bölgeleri arasýnda bir geçit teþkil eder.

Denizli ili yüzey þekilleri bakýmýndan dalgalýdýr.
Alçak ve yüksek ovalarý, yaylalarý ve daðlarý
birbirini tamamlar. Yüksek ovalar gerçekte bir yayla
gibidir. Arazisi denizden yüksektir. En büyük akarsu
Büyük Menderes�tir.

Denizli ili Ege Bölgesi�nde olmasýna raðmen, Ege
Bölgesi�nin iklimi tamamen görülmez. Kýyý kesi-
minden iç bölgelere geçit yerinde olduðundan, az
da olsa iç bölgelerin karasal iklimi hissedilir. Denizli
ilinde, daðlar ekseriyetle denize dik olarak uzandý-
ðýndan denizden gelen rüzgarlara açýk bulunmak-
tadýr. Kýþlar ýlýk ve yaðýþlý geçmektedir.

TARÝHÇE
Denizli ili, ilk defa bugünkü þehrin 6 km.

kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarýnda kurulmuþtur.
Þehir M.Ö (261-246) yýllarý arasýnda, II. Antiokos
tarafýndan karýsý adýna kurulmuþ ve Laodikeia adý
verilmiþtir. Müslüman akýnlarýna kadar bu isimle
anýlmýþtýr. Günümüzde kullanýlan Denizli adý,
Tonguzlu kelimelerinin zamanla aðýzdan aðýza,
Denizli kelimesi haline gelmiþtir.

Daha sonra Pers, Büyük Ýskender, Roma ve
Bizans, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlý yönetimi
yörede hakim olmuþtur. Türkler Denizli havalisini
zaptettikten sonra, þehrin suyunun bol bulunduðu
bugünkü Kaleiçi mevkiine nakletmiþlerdir.

NE YENÝR?
Ýlin özgün yemekleri arasýnda pirinç çorbasý,

keþkek, kuru fasulye, nohut, sarma, dolma, bulgur
pilavý, kabak, soðan yahnisi, ve keþkeði sayabiliriz.

Patlýcan Kebap 
Malzemeler: 
6 adet kýstýrmalý patlýcan
6 adet sivri biber
1/2 kg.domates
1 çay bardaðý sývý yað
1 çay kaþýðý kimyon, kekik
1/2 çay kaþýðý karabiber
1 tatlý kaþýðý tuz, nane
1 demet maydanoz
3 diþ sarýmsak 
Hazýrlanýþý: Patlýcanlar ve biberler iyice yýkanýr.

Patlýcanlar iki tarafý soyularak lüle þeklinde çizilir.
Patlýcanlar ve biberler kýzartýlýp geniþ bir kaba
dizilir. Domatesler rendelenir, tuz ve baharatlar
içine konur, patlýcanlarýn üzerine dökülür. Üzerine
küçük küçük doðranmýþ sarýmsaklar eklenerek
kýsýk ateþte veya fýrýnda piþirilir. Ateþten alýnmak
üzere iken doðranmýþ maydanozlar üzerine serpilir.
Servis yapýlýr. 

Kuzu Kapama 
Malzemeler:
1 Kg. kemikli kuzu eti (iri parça halinde )
1 tatlý kaþýðý kekik
1 çay kaþýðý kimyon
1 çay kaþýðý karabiber
100 gr. kuyruk yaðý
250 gr. un
1 bardak su
1 kaþýk tuz 
Hazýrlanýþý: Toprak tencerede bütün

malzemeleri toplayýp, un ile suyu hamur yapýp
tencerenin aðzýný sýkýca kapatýp fýrýnda veya kor
ateþte 3 saat piþirilir. 
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Arapaþý 
Malzemeler: 
2 yemek kaþýðý sade yað
1 çay bardaðý un
2 su bardaðý tavuk suyu
4 su bardaðý su
1 çay kaþýðý kýrmýzý biber
1 çorba kaþýðý salça
4 adet kuru biber
1 su bardaðý tavuk eti ( küçük parçalar) 
Hamurun hazýrlanýþý: 4 bardak su, 1 su bardaðý

un, 1 fincan niþasta. Su kaynatýlýr un ve niþasta
suda eritilir. Kaynar su içine katýlarak piþirilir. 

Hazýrlanýþý: Sade yað eritilir. Kýrmýzý biber
konur su ilave edilir. Un ve salça suda eritilir, suyun
içinde karýþtýrýlýr. Tavuk eti ilave edilip kaynatýlýr. 

NE ALINIR?
Tüm Denizli ili dokumalarý, özellikler Buldan�a

özgü desenli, renkli, simli, pamuklu, ipekli giysi ve
mefruþatlar büyük bir üne sahiptir ve maðazalarda
teþhir ve satýþý yapýlmaktadýr.

YAPMADAN DÖNME
Doða harikasý eþsiz travertenleri, birçok hasta-

lýklarýn tedavisinde rolü olduðu belirlenen Pamuk-
kale�nin þifalý suyunu, ayrýca Karahayýt ve Yenice
gibi kaplýcalarýný ziyaret etmeden,

Bir çok uygarlýklarýn yerleþtiði antik çaðýn büyük
ve kutsal kentlerinden; Hierapolis, Laodikeia,
Colossae, Tripolis ve Heraclaia görmeden, 

Önemli bir alýþ veriþ merkezi olan Kaleiçini,
þehir merkezindeki havlu, bornoz ve diðer tekstil
ürünlerinin satýldýðý Babadaðlýlar Çarþýsý�na uðra-
madan,

Karcý Daðý eteðindeki havasý, suyu ve manzarasý
eþsiz Çamlýk mesireliðinde piknik yapmadan ...

Dönmeyin.

DENÝZLÝ�DE SANAYÝ VE EKONOMÝ
TEKSTÝL SANAYÝ
Tekstil sanayii, yüksek istihdam hacmi ve

zamanda yarattýðý katma deðer büyüklüðü baký-
mýndan Denizli�nin önde gelen sanayii sektörü
durumundadýr. 1950�li yýllarda, Denizli yöresinde
ev ve atölye tipi küçük sanayii þeklinde hambez
üretimi yapýlmakta idi. Ancak özel giriþimcilik ve

modern sanayi tesislerin kurulmasý baðlamýnda,
Denizli�de ortaya çýkan ilk tekstil tesisleri çýrçýr
fabrikalarýdýr. Daha sonra Denizli�de büyük tesisler
olarak iplik fabrikalarýnýn kurulmasý Denizli ve
çevresinde çok yaygýn olan, ev ve atölye tipindeki
ham bez dokuyan küçük sanayiinin iplik ihtiyacýný
karþýlamasý yönünden oluþmuþtur. 

Teknolojik bakýmdan zamanla geliþme gösteren
dokuma sanayii sektöründe iptidai dokuma tez-
gahlarýnýn yerine modern tezgahlarýn almasýyla
beraber, ev ve atölye tipi üretimden fabrika türü
üretime geçilmiþ, böylece dokuma sanayiinde tesis
sayýsý hýzla artmýþtýr. Günümüzde, özellikle son
yýllarda konfeksiyon ihracatýnýn devletçe teþvik
edilmesiyle birlikte, Denizli dokuma sanayii
konfeksiyon üretimine de yönelmiþ, bir taraftan
yalnýzca konfeksiyon üretimi yeni fabrikalar
kurulurken bunlarýn peþisýra iplik ve dokuma fabri-
kalarý da yenileme yatýrýmlarýna hýz vermiþlerdir. 

T.Cebesoy�a göre: �Türk ekonomisinin 1980
yýllarýndan itibaren dýþarý açýlmasýnda ve ihracata
dayalý bir politika izlemesindeki en büyük pay
þüphesiz tekstil sektörüne aittir. Ýþgücü, hammadde
kaynaklarýnýn niteliði ve bolluðu, dýþsatým
pazarlarýna olan yakýnlýk ve AB�nin ayrýcalýklý
ticaret ortaðý gibi nedenler tekstil ve konfeksiyon
sektörünün ülke ekonomisine saðladýðý katma
deðer bakýmýndan lider konumuna getirmiþtir. 

Milli ekonomiye katkýsý son derece fazla olan
tekstil sektörünün giderek geliþmesi önündeki
çeþitli sorun ve engellerin kaldýrýlmasýný, birtakým
çözüm önerilerinin geliþtirilmesine yönelik çalýþ-
malar yapýlmaktadýr. Örneðin, dýþ ülkelerin siyasi
nedenlerden dolayý tekstil sektörüne uyguladýðý
yanlýþ ithalat ve ihracat politikalarýna karþý, Türk
siyasetçileri ve iþ adamlarý duyarlý yaklaþýmlarýný
sürdürürken, içeride de düþük maliyetli enerji ve
hammadde, verimli ve eðitimli iþçi saðlanmasý ve
vergi indirimleri, resim ve harç istisnalarý gibi bazý
hummalý çalýþmalar sürdürülmektedir.� 

ÇIRÇIR SANAYÝ
Çýrçýr sanayii, dokuma sektörünün birinci

aþamasýný meydana getiren temel bir sanayi
koludur. Denizli�de motor gücüyle çalýþan ilk büyük
çýrçýr fabrikasý 1950 yýlýnda bir kooperatif iþletmesi
olarak kurulmuþtur. Sonraki yýllarda (1962 ve
1968�de) özel sektör eliyle 2 çýrçýr fabrikasý daha
faaliyete geçmiþtir.13970�li yýllardan itibaren
Denizli�de dokuma ve iplik sanayiinin geliþmesine
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paralel olarak 1974 ve 1977 yýllarýnda da iki çýrçýr
fabrikasý kurulmuþ, 1985 tarihinde bir tesis daha
iþletmeye açýlmýþtýr. Bu tesislerin yýllýk kapasitesi
150.000 tonun üzerindedir. 

ÝPLÝK SANAYÝ
Balyalanmýþ prese pamuðun fabrikaya giriþi ile

baþlayýp burada pamuk elyafýnýn harmanlanmasý,
açýlýp temizlenmesi, taranmasý, bükülerek ipliðe
dönüþtürülmesi gibi safhalarý içerir. Denizli�de iplik
üretimi dokuma ve terbiye iþlemlerinin bir arada
yapýldýðý entegre fabrikalarda gerçekleþtirildiði gibi,
ayrý tesislerde de yapýlabilmektedir. Denizli�de
1940�lý yýllarda kurulan Sümerbank Ýplik
Fabrikasýndan sonra, 1949 yýlýnda Sümerbank Ýzmir
Basma Sanayi Müessesesine baðlý, Denizli
fabrikasýnýn temeli atýlmýþ, 1953�te iplik üretmeye
baþlamýþtýr. Fabrika 1960�tan itibaren ham bez
üretimini de gerçekleþtirerek entegre bir tesis
haline gelmiþtir. Denizli�de özel sektör tarafýndan
iþletmeye açýlan ilk iplik tesisi Göveçlik Ýplik
fabrikasýdýr. Yurt dýþýnda çalýþan iþçilerin katký-
larýyla bir iþçi þirketi olarak 1975 yýlýnda da üretime
baþlamýþtýr. 1986-1987 ve 1991 yýlýnda da özel sek-
töre ait ileri teknoloji kullanan, yüksek kapasiteli,
modern iplik fabrikalarý kurulmuþtur. Bu tesisler,
Denizli tekstil sanayiinin dokuma öncesine ait
önemli bir bölümünü oluþtururlar. 

DOKUMA SANAYÝ
Denizli, öteden beri ülkenin dokumacýlýk

merkezlerinden biri olarak tarihteki yerini almýþtýr.
Günümüzde Buldan, Babadað, Kýzýlcabölük ve
Denizli baþta olmak üzere, küçük ve orta iþletme-
lerden büyük sanayii kuruluþlarýna kadar çok sayýda
iþletme faaliyet göstermektedir. Denizli ve çevresin-
de dokumacýlýk 1950�lere kadar geleneksel bir el
sanatý þeklinde sürmüþ, 2. Dünya Savaþý�ndan sonra
1970�li yýllara kadar dokuma sanayiinde önemli bir
deðiþim süreci yaþanmýþtýr. Fabrikasyon ham bez
üretimine 1953 yýlýnda kurulan Sümerbank bez
fabrikasý ile geçilmiþ, bu tesisin açýlmasý yörede
dokuma sanayiinin canlanmasýnda etkili olmuþtur.
1950-1970 yýllarý arasýnda sanayiinin kurulmasý gibi
ön koþullarýn gerçekleþtirilmesinden sonra 1970�-
lerden itibaren devlet teþviklerinin de katkýsýyla
dokuma sanayiinde belli bir sýçrama meydana gel-
miþtir. 1970-1980 yýllarý arasýnda ve daha sonraki
yýllarda çok sayýda dokuma tesisi kurulmuþtur.
Ancak bu tesisler son yýllarda konfeksiyon ihra-
catýna da yönelmiþler, büyüyerek üretim

kapasitelerini ve çeþitlerini artýrmýþlardýr. Denizli
sanayiinde geliþmiþ bulunan dokuma sektöründe
ham pamuðun fabrikaya giriþi ile baþlayan ve çeþitli
türevlerde nihai ürün olarak piyasaya sürülmesine
kadar devam eden deðiþik üretim kademeleri
bulunmaktadýr. Denizli�de bulunan dokuma
tesisleri genellikle pazarda özel bir talebi bulunan
havlu ve çarþaflýk ile ham bez dokuyan orta ölçekli
tesislerdir. Bu tesislerin bir bölümü baþka firmalara
üretim yaparken, çözgü, haþýl, kasarlama gibi doku-
ma öncesi iþlemler ayrý tesislerde de yapýlabil-
mektedir. Bunun yanýnda örgütlü sektörün de
entegre dokuma sanayii tesisleri de bulunmaktadýr.

BOYA, APRE, BASKI ve TEKSTÝL TERBÝ-
YE SANAYÝ

Dokunmuþ ya da örülmüþ ham kumaþ, gerek
görünümünü ve gerekse kullanýmýný geliþtirmek
amacýyla; boya, apre, desen baskýsý ve terbiye gibi
iþlemlerden geçirilmektedir. Bu iþlem, kasarlama,
merserize, boyama, apre ve baský iþlemlerinden biri
ya da hepsini içerebilir.Denizli�deki kaliteli boyama
iþlemine olan taleple birlikte, ilk atölyeler 1960�lý
yýllarda kurulmuþ, ilk boya fabrikasý da 1965 yýlýnda
açýlmýþtýr. Bölgedeki tekstil sektörünün geliþmesine
paralel olarak bu yöndeki yatýrýmlar da artmýþ,
önemli bir kýsmý tekstil fabrikalarýnýn bünyelerinde
olmak üzere, günümüzde 20�ye yakýn modern
sanayi kuruluþuna ulaþmýþtýr. 

TUÐLA ve KÝREMÝT SANAYÝ
Denizli�de ilk tuðla fabrikasý 1966 yýlýnda

kurulmuþ, bunu 1967 yýlýnda ikinci tuðla ve kiremit
fabrikasýnýn kurulmasý izlemiþtir. Yörede tuðla ve
kiremit talebinin artmasýna baðlý olarak 3.Üncü
tuðla fabrikasý 1973 yýlýnda hizmete girmiþtir.
Denizli�de 1988 yýlýnda da bir diðer tuðla fabrikasý
faaliyete baþlamýþtýr. Bu fabrikalar gerek Denizli
çevresinde, gerekse 1985 yýlýndan sonra turizm
sektöründe ikincil konut, otel ve motel gibi turistik
tesis yapýmýnýn hýz kazanmasýna baðlý olarak
özellikle Antalya çevresindeki kýyý kuþaðýnda inþaat
malzemesi kullaným alanlarýna yönelik olarak
üretim yapmaktadýr. 

DERÝ SANAYÝ
Denizli�de bu sanayi dalýnda faaliyet gösteren

kuruluþlar genelde küçük tesislerden oluþmaktadýr.
Ticaret odasý kayýtlarýna göre ilde 100�ün üzerinde
tabakhane bulunmakta, Türkiye�nin kösele ihtiya-
cýnýn %90�a yakýn kýsmý buralarda üretilmektedir.
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Ayakkabý sanayiinin ana hammaddesi olan kösele,
bu yönü ile ele alýndýðýnda Denizli Deri sektöründe
büyük bir öneme sahip olduðu görülür. Ortaçaðda
Ahi Kaysar�ýn Debbaðlýk mesleðini Acýpayam�ýn
Yeþilyuva köyünde baþlattýðý ve bu tabakhanelerin
Cumhuriyet dönemine kadar çalýþtýðý bilinmek-
tedir. 1930�lu yýllarda debbaðlýk, Denizli merkezine
2 km. mesafede tabakhane sitesinde, o günün en
modern teknolojileri ile faaliyet göstermeye
baþlamýþtý. Günümüzde 129 esnafýn faaliyet göster-
diði Tabakhane sitesinde, modern teknolojinin
uygulama ve uyarlamasýna yönelik KOSGEB�in
desteklediði Deri Ortak Kullaným Ünitesi�nin
kurulmasý fizibilite ve proje çalýþmalarý sonuçlan-
dýrýlarak, makine donaným ve teçhizatýn ihalesi
gerçekleþtirilmiþtir. Deri Ortak Kullaným Atölye-
si�nin Mayýs/1998 tarihinde faaliyete geçirilmesi
için çalýþmalar sürdürülmekte ve bunun sonucunda
Türkiye�nin kösele ihtiyacýnýn %65-70�ini karþýla-
yan tabakhanelerin standart ve kaliteli üretim
yapmalarý gerçekleþecektir. Ayný zamanda ayakkabý
ve deri konfeksiyon imalatçýlarýný önemli yönde
etkilemesi hedeflenmektedir. Deri Ortak Kullaným
Atölyesi donaným ve teçhizatý, yer seçimi kesin-
leþen Deri Organize Bölgesine kolayca nakledilebi-
lecek makine ve teçhizattan oluþmaktadýr. 

METAL EÞYA ve TEÇHÝZAT SANAYÝ
Denizli sanayiinde dokuma, giyim eþyasý ve deri

sanayii sektöründen sonra tesis sayýsý bakýmýndan
en önemli yeri metal eþya, makine ve teçhizat
sanayii almaktadýr. Bu sektör, tesislerin kuruluþlarý
açýsýndan yeni olmakla birlikte, günümüzde çok
hýzlý geliþmesiyle dikkat çekmektedir. Denizli�de
metal eþya, makine ve teçhizat sanayiinin ortaya
çýkýþý ve geliþimi gözönüne alýndýðýnda, bu sektörün
özellikle 1970�li yýllardan itibaren kurulmaya
baþladýðý ve 20-28 yýllýk bir geçmiþi olduðu görülür. 

1968 yýlýnda kurulan kablo fabrikasýyla oluþ-
maya baþlayan ve 1970�li yýllarýn baþlarýnda mutfak
eþyalarý, civatalar, tarým makineleri, jant, motor
döküm parçalarý, metal borular, tel çekme ve çivi
fabrikalarýnýn kurulmasýyla geliþen metal sanayii,
günümüzde yaklaþýk 60�a yakýn tesis ile temsil
edilmektedir. Bu sektör, yapýsý itibariyle son derece
farklý alt sektörlerden oluþmakta ve çok çeþitli
mamülün üretimini gerçekleþtirmektedir. 

KABLO ve ÇÝVÝ SANAYÝ
Metal eþya, makine ve teçhizat sanayiinin bir alt

kolunu oluþturan kablo ve çivi sanayii alanýnda

Denizli�de 10 sanayi kuruluþu bulunmaktadýr. Bu
kuruluþlardan 2�si çivi diðerleri ise deðiþik türde
elektrik kablosu üreten tesislerden oluþmaktadýr.
Denizli�de elektrik kablosu üretimi 1968 yýlýnda
kurulan kablo fabrikasý ile baþlamýþtýr. 

Türkiye�nin en büyük 500 sanayi kuruluþu
arasýnda 246, sýrada bulunan tesis, yýlda 10.000 ton
bakýr iþleme kapasitesine sahip olup, yüksek ve orta
gerilim hatlarý için elektrik kablolarý, gemi
kabl3olarý, özel kablolarý ve emaye bobin telleri
üretmektedir. Denizli�de 7 kablo fabrikasý daha
bulunmaktadýr. Söz konusu fabrikalardan ikisi 1976
ve 1979 yýllarýnda kurulmuþ, diðerleri ise 1980-
1987 yýllarý arasýnda üretime baþlamýþlardýr. Bu
kablo fabrikalarýnda da PVC elektrik kablolarý ve
emaye bobin telleri üretilmektedir. 

MERMER SANAYÝ
Balýkesir�den sonra Türkiye�nin ikinci büyük

mermer ve traverten yataklarý, Denizli ilindedir.
1979 yýlýnda ilk tesisin kurulmasýyla faaliyete
baþlayan mermer sanayii, daha sonraki yýllarda da
geliþmesini sürdürmüþtür. 1983 yýlýnda kurulan 2.
mermer tesisinin ardýndan 1986�da 3 yeni fabrika
daha iþletmeye açýlmýþtýr. Halen 3 adedi Organize
Sanayii Bölgesi�nde olmak üzere, büyük kapasitede
10 fabrika üretim yapmaktadýr. Kuruluþlarýn
mermer kesme ve þekillendirme çalýþmalarý yaptýðý
bu sanayi kolunda, yaklaþýk olarak yýlda 1.000.000
m 2 mermer ve traverten levha, 250.000 m 2
mermer fayans üretilmektedir. Uluslar arasý
düzeyde ileri teknoloji kullanan bu tesisler, yurtiçi
talebin ötesinde 5 kýtaya ihracat yapmaktadýrlar. 

ÇÝMENTO, BETON ve BETON BORU
SANAYÝ

Taþa ve topraða dayalý sanayiinde yer alan en
önemli sanayilerinden biri 1987 yýlýnda faaliyete
geçmiþ olan Denizli Çimento fabrikasýdýr. Ayrýca
beton ve beton boru sanayi kolunda Denizli�de dört
iþletme bulunmaktadýr. 1972 yýlýnda bir iþçi þirketi
olarak kurulan beton boru fabrikasýnda yýlda,
yaklaþýk olarak 50.000 adet beton boru üretimi
gerçekleþtirilmektedir. 

YEM SANAYÝ
Denizli ilinde yem sanayi kolunda faaliyet

gösteren 2 sanayi kuruluþu bulunmaktadýr. Ancak
bunlardan birisi Denizli�nin Acýpayam ilçesinde
bulunmakta diðer yem fabrikasý, gýda sektöründe
Denizli�nin en büyük kuruluþu olan Abalýoðlu Yem
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Fabrikasý�dýr. Bu kuruluþ Denizli�nin olduðu kadar
üretim kapasitesi açýsýndan Balkanlar ve Ortado-
ðu�nun da en büyük sanayi kuruluþu kabul edilmek-
tedir. Kuruluþ Türkiye�deki en büyük 500 sanayi
kuruluþu içinde 1991 yýlýnda 378. sýrada yer al-
mýþtýr. 

UN SANAYÝ
Ulaþabilen en eski kaynaklarda Denizli�de

Cumhuriyet döneminin baþlangýcýnda gýda sanayii-
nin diðer sektörlere göre ön sýrada yer aldýðý
anlaþýlmaktadýr. Dr. Kemal Þakir 1927 yýlýnda
basýlan ve Osmanlýca yazýlan kitabýnda, Denizli�de
13 un fabrikasýnýn bulunduðunu belir3tmektedir.
Denizli�de gýda sanayii alanýnda ilk kurulan tesisler
un fabrikalarýdýr. Günümüzde varolan teknolojiyi
kullanarak un üretimini gerçekleþtiren fabrika
sayýsý 3�tür. Bunlardan birisi 1921 yýlýnda kurulmuþ
olup, modern sanayi kapsamýnda Denizli�de
kurulan ilk fabrikadýr. Diðer un fabrikalarý ise 1958
ve 1976 yýlýnda kurulmuþtur. Sözkonusu üç fabrika
yýlda yaklaþýk olarak 100.000 ton üretim kapasite-
siyle Denizli ve çevresinin un gereksinimini karþý-
lamaktadýr. 

MEYVE SUYU ve MEÞRUBAT
Denizli�de 4 meþrubat fabrikasý bulunmaktadýr.

Bunlardan biri 1934 yýlýnda diðeri ise 1978 yýlýnda
kurulmuþtur. Çivril ilçesi ve Çal Akkent kasaba-
sýnda özel sektöre ait modern meyve konsantre
fabrikasý bulunmaktadýr. 

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERÝ SANAYÝ
Meþrubat sanayii bu sektörde yeralan bir

kuruluþ gýda sanayiinde ilk kurulan tesisler arasýnda
bulunmaktadýr. Süt ve süt ürünleri üreten bu tesis
1958 yýlýnda üretime baþlamýþtýr. Günümüzde
küçük ölçekli 10 civarýnda mandýra bulunmaktadýr. 

KURUYEMÝÞ ve BAHARAT SANAYÝ
Gýda sanayii sektöründe faaliyet gösteren 3

sanayi kuruluþu, baharat ve kuruyemiþ üret-
mektedir. Bu tesislerin ilki 1963 yýlýnda kurulmuþ,
diðerleri ise 1971 ve 1980 yýllarýnda üretime
geçmiþlerdir. Daha çok yakýn çevrede üretilen
kuruyemiþi iþleyen ve ambalajlayan tesislerin yýllýk
üretim miktarý 11.000 ton civarýndadýr. Baharat
fabrikalarýnda hammadde olarak kullanýlan çeþitli
bitkiler Akdeniz Bölgesinden temin edilmektedir. 

KÝMYA, PETROL, KAUÇUK ve PLASTÝK
ÜRÜNLERÝ SANAYÝ

Denizli�de geliþme gösteren sektörlerden biride

kimya sanayiidir. Bu sektörde, 11 sanayi kuruluþu
bulunmaktadýr. Daha çok küçük ölçekli tesislerden
meydana gelen kimya sanayiinde 3 plastik halat, 3
plastik ambalaj malzemesi, 2 sera örtüsü ve naylon
torba, 2 akü ve 1 firit, ayrýca 3boya fabrikasý
bulunmaktadýr. Denizli�de kimya sanayiinin geliþimi
1970-1980 yýllarý arasýnda olmuþ ve bu sektörde
bulunan 11 sanayi kuruluþunun 10�u sözkonusu
yýllar arasýnda kurulmuþtur. Günümüzde sera
örtüsü ve naylon üreten tesisin 1970 yýlýnda
faaliyete geçmesiyle oluþmaya baþlayan kimya
sanayii, sonraki yýllarda baþka üretim alanlarýna da
sýçrayarak geliþme göstermiþtir. 1972, 1973 ve 1975
yýllarýnda Denizli�de 3 plastik halat ve 1973�te 1
plastik ambalaj fabrikasý üretime baþlamýþtýr. 

Kimya sanayii sektöründe 1979 yýlýnda plastik
ambalaj malzemesi, 1980 yýlýnda da sera örtüsü
üreten 2 sanayi kuruluþu daha üretime baþlamýþ,
Denizli�de sanayiinin çeþitlenerek geliþmesi, toptan
ve perakende ticaretin canlanmasýnda etkili
olmuþtur. Sera örtüsü üreten tesislerin geliþmesi ise
yakýn çevrede, özellikle de Antalya çevresindeki
tarým fa3aliyetlerinin seralarda yoðunlaþmasý
sonucu oluþmuþtur. Ayrýca 1970�li yýllarda kurulan
ve naylon torba üreten sanayi tesisleri de artan sera
örtüsü talebi üzerine üretimlerini çeþitlendirerek
sera örtüsü de üretmeye baþlamýþlardýr. Denizli�de
son olarak 1986 yýlýnda bir baþka plastik ambalaj
fabrikasý üretime geçmiþtir. Denizli�de Kimya
sanayii alanýnda faaliyet gösteren bu kuruluþlar
dýþýnda Acýpayam�da Selüloz, Acýgöl kýyýsýnda da
Sodyum Sülfat tesisleri bulunmaktadýr. Denizli�de
1977-1979 yýllarý arasýnda 2 akü fabrikasýnýn
üretime geçmesiyle, kimya sanayii sektöründe
üretim alaný çeþitlenmiþtir. 

ORMAN ÜRÜNLERÝ ve MOBÝLYA SANA-
YÝ

Denizli�de orman ürünleri ve mobilya sanayii
yeterince geliþmemiþtir. Bu sanayi sektöründe
faaliyette bulunan 3 sanayi kuruluþu bulunmak-
tadýr. Bu sanayi kuruluþlarýnýn birisi 1971 yýlýnda
telefon direði ve kereste üretmeye baþlamýþ, son
yýllarda inþaat ve turizm sektöründeki geliþmelerle
birlikte ortaklarýnýn bir bölümü de yurt dýþýnda
çalýþan iþçilerden oluþan diðer bir mobilya fabrikasý
da yýlda yaklaþýk olarak 16.000 adet otel ve motel
mobilyasý üretmektedir. 

KÂÐIT ÜRÜNLERÝ SANAYÝ
Bu sanayi sektöründe 2 fabrika bulunmakta
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olup, her ikisi de ayný alanda üretim yapmakta ve
oluklu mukavvadan meydana gelen kutu ve viol
üretmektedir. Denizli�de kaðýt ürünleri sanayiinin
yaygýnlaþmasýna karþýn, bu sektörde üretim yapan
Dentaþ Oluklu Mukavva Sanayii, kendi alanýnda
üretim yapan büyük sanayi kuruluþlarý arasýnda yer
almaktadýr. Türkiye�de de en büyük 500 sanayi
kuruluþu arasýnda 1991 yýlýnda 48. sýrada yer
almýþtýr. 1972 yýlýnda kurulan ve 1978 yýlýnda
üretime baþlayan bu sanayi kuruluþunun Denizli�de
kurulmasýnýn en önemli nedeni, fabrikada
hammadde olarak kullanýlan kraftýn üretildiði Seka
Silifke ve Dalaman tesislerine yakýn olmasýdýr. 

HÝERAPOLÝS (PAMUKKALE) 
Denizli ilinin 18 km. kuzeyinde yer alan

Hierapolis antik kentinin Arkeoloji literatüründe
�Holy City� yani Kutsal Kent olarak adlandýrýlmasý,
kentte bilinen bir çok tapýnak ve diðer dinsel
yapýnýn varlýðýndan kaynaklanmaktadýr. 

Kentin hangi eski coðrafi bölgede yer aldýðý
tartýþýlýr. Hierapolis coðrafi konumu ile kendisini
çevreleyen çeþitli tarihi bölgeler arasýnda yer al-
maktadýr. Antik coðrafyacý Strabon ile Ptolemaios
verdikleri bilgilerde, Karia bölgesine sýnýr olan
Laodikeia ve Tripolis kentlerine yakýnlýðý ile
Hierapolis�in bir Frigya kenti olduðunu ileri
sürerler. Antik kaynaklarda, kentin Hellenistik
dönem öncesi adý ile ilgili bir bilgi bulunma-
maktadýr. Hierapolis olarak adlandýrýlmadan önce
kentte bir yaþamýn var olduðunu Ana Tanrýça
kültünden dolayý biliyoruz. 

Kentin kuruluþu hakkýnda bilgilerin kýsýtlý
olmasýna karþýn; Bergama Krallarý�ndan II. Eume-
nes tarafýndan MÖ.. II. YY.� baþlarýnda kurulduðu
ve Bergama�nýn efsanevi kurucusu Telephos�un
karýsý Amazonlar kraliçesi Hiera�dan dolayý,
Hierapolis adýný aldýðý bilinmektedir. 

Hierapolis, Roma ýmparatoru Neron dönemin-
deki  (MS. 60) büyük depreme kadar, Hellenistik
kentleþme ilkelerine baðlý kalarak özgün dokusunu
sürdürmüþtür. Deprem  kuþaðý üzerinde bulunan
kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar
görmüþ ve tamamen yenilenmiþtir. Üst üste yaþadýðý
bu depremlerden sonra kent, tüm Hellenistik
niteliðini kaybetmiþ, tipik bir Roma kenti görünü-
münü almýþtýr. Hierapolis Roma döneminden sonra
Bizans döneminde de çok önemli bir merkez
olmuþtur. Bu önem, MS. IV. yüzyýldan itibaren
Hýristiyanlýk merkezi olmasý (metropolis), MS. 80

yýllarýnda, Hz. ýsa�nýn havarilerinden olan, Aziz
Philip�in burada öldürülmesinden kaynaklanmak-
tadýr. Hierapolis, XII. yüzyýl sonlarýna doðru
Türklerin eline geçmiþtir 

Baþlýca Kalýntýlar 
Ana Cadde ve Kapýlar: Yaklaþýk 1 km. uzunlu-

ðundaki kentin önemli ve geniþ ana caddesi, kenti
bir ucundan diðer ucuna ikiye böler.  ýki tarafýnda
sütunlu galeriler ve önemli kamu yapýlarý vardýr.
Her iki ucunda birer anýtsal kapý bulunmaktadýr. Bu
kapýlar ve caddenin büyük bölümü Roma döne-
minde inþa edildiðinden, Bizans surunun dýþýnda
kalmaktadýr. Güneyinde MS.V. yüzyýla tarihlenen
�Güney Bizans Kapýsý� vardýr. Kuzeyde, iyi korun-
muþ, üç gözlü ve iki yanýnda yuvarlak kuleleri olan
kapýda, ýmparator Domitian�a ithaf edilmiþ Latince
ve Grekçe yazýlmýþ bir yazýt vardýr. Bu yazýttan
dolayý buna Domitian Kapýsý veya Roma Kapýsý
denir. Kapýnýn Asya Prokonsülü Julius Sextus
Frontinus tarafýndan MS. 82-83 yýllarýnda yaptýrýl-
dýðý bilinmektedir. Bu nedenle kapýya, Frontinus
Kapýsý da denilmektedir. Bu kapýdan güneye inen
yolun surla kesiþtiði yerde, MS. V. yüzyýlda
tarihlenen �Kuzey Bizans Kapýsý� bulunmaktadýr. 

Domitian Zafer Kapýsý(Frontinus)
Güney Roma Kapýsý
Surlar: MS. V. yüzyýlda, Roma ýmparatorluðu-

nun diðer kentlerinde de olduðu gibi, Hierapolis de
MS. 396�da çýkarýlan bir kanuna göre kuzey, güney
ve doðu yönlerinde surlarla çevrilmiþtir. Büyük
kýsmý bugün yýkýlmýþ halde olan surlara, 24 adet
kare planlý kule yerleþtirilmiþtir. ýki anýtsal kapý ve
iki küçük kapý olmak üzere 4 giriþi vardýr. Kuzey ve
güney anýtsal kapýlarý ana caddeye açýlýr. 

Büyük Hamam Kompleksi : Bugün, masif
duvarlarý ve bazý tonozlarý ayakta kalabilmiþ olan
yapýnýn iç mekanlarýnýn mermerle kaplý olduðuna
dair izler bulunmaktadýr. Hamamýn planý diðer tipik
Roma hamamlarý gibidir. Önce giriþte büyük avlu,
iki yanýnda büyük holler bulunan kapalý dikdörtgen
bir alan ve daha sonralarý bulunan esas hamam
yapýsý yer alýr. Palaestra�nýn yan kanatlarýnda, biri
güneyde, diðeri kuzeyde olan iki büyük hol
imparatora ve törenlere ayrýlmýþtýr. Hamam
kompleksinin kalýntýlarý MS. II. yüzyýla tarihlenir.
Büyük hole bitiþik tonozlu kapalý mekanlar
günümüzde müze olarak kullanýlmaktadýr. 

Hamam Bazalika
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Agora
Apollon Tapýnaðý: Mevcut tapýnak, eski ve dini

maðara olarak bilinen Plutonion üzerine kurulmuþ-
tur. Yerli halkýn en eski dini merkezi olan bu yerde
Apollon, bölgenin Ana Tanrýçasý Kybele ile buluþ-
muþtur. Eski kaynaklar, Ana Tanrýça Kybele rahibi-
nin bu maðaraya indiðini ve zehirli gazdan etkilen-
mediðini bildirirler. Apollon Tapýnaðýnda üst yapýya
ait kalýntýlar MS. III. yüzyýldan geriye gitmemekle
birlikte, temeller Geç Hellenistik döneme kadar
uzanmaktadýr. Tapýnak alanýna geniþ basamaklarla
çýkýlýr. Pronaos ve cellasý mevcut olan tapýnaðýn,
önünde duvarla çevrili bir koruma alaný (peribo-
los�u) vardýr

Tiyatro: Grek Tiyatrosu tipinde, yamaca
yaslanmýþ 300 ayak (91 m.) tüm cephesiyle birlikte
korunabilen büyük bir yapýdýr. ýnþasýna MS. 60
yýlýnda olan büyük depremin ardýndan Flaviuslar
döneminde MS. 62 yýlýnda baþlanmýþtýr. Hadrian
döneminde (MS.117-138) inþa halindedir. Yapý
Severuslar döneminde MS. 206 yýlýnda tamamlan-
mýþtýr. Cavea�da 50 oturma sýrasý bulunur ve 8
merdivenle 7 bölüme ayrýlmýþtýr. Cavea�nýn tam
ortasýndan geçen Diozoma�ya her iki yandan
tonozlu birer geçit ile (vomitorium) girilir. Ca-
vea�nýn ortasýnda yer alan krallýk locasý ve orkest-
rayý çevreleyen 6 ayak (3.66 m.) yüksekliðindeki
sahne ön duvarýnda 5 kapý ve 6 niþ bulunmakta,
bunlarýn önünde 10 adet sütun yer almaktadýr.
Sipiral yivli mermer sütunlarýn üzerlerinde istiridye
kabuðu þeklinde motiflerle dekore edilmiþ niþler yer
alýr. Sütunlarýn arasý heykellerle süslenmiþ olup,
burada yapýlan kazýlar sýrasýnda bol miktarda heykel
bulunmuþtur. Sahne arkasýndaki duvarlarda ise
mermer kabartmalar yer alýr. 

St. Philip Martyriumu: MS. IV. yüzyýl sonuna
veya V. yüzyýl baþýna ait oktogonol (sekizgen) bir
yapý olan Martyrium, 20mX20m ölçüsünde kare
planlý yapýlmýþtýr. St. Philip�in Hierapolis�te þehit
edildiði kabul edilerek onun anýsýna anýt dinsel
merkez ve mezar olarak inþa ettirilmiþtir. Hýristiyan-
lýðýn resmi din oluþundan sonra, halkýn büyük
ilgisini çeken yerlerden biri olmuþtur. 

Kiliseler: Kent merkezinde, VI.-VII yüzyýllara
ait bir Katedral, Direkli Kilise ve iki kilise daha yer
alýr. Ayrýca MS. VI. yüzyýl baþýnda Büyük Hamam
Kompleksinin merkezi holü kiliseye dönüþtürül-
müþtür. Kuzey bölgesinde de küçük þapeller
mevcuttur. 

Nekropol: Batýdaki traverten alanlarý dýþýnda
kalan üç yönde nekropol alanlarý bulunmaktadýr.
Bunlar yoðunlukla Tripolis-Sardes�e giden kuzey
yolunun ve Laodikeia-Colossae�ye giden güney
yolunun iki tarafýnda yer alýr. Mezarlarda kireçtaþý
ve mermer kullanýlmýþtýr. Mermer kullanýmý daha
çok lahit tiplerinde görülür. Kuzey nekropolü, Geç
Hellenistik dönemden erken Hýristiyanlýk dönemi-
ne kadar karakteristik lahitleri, mezar tiplerini ve
mezar anýtlarýný bir arada içerir. Kentte görülen
mezarlar lahit, tümülüs ve ev tipi mezarlardýr.
Konut mimarisini anýmsatan mezar yapýlarý,
nekropolün en önemli elemanlarýdýr. 

Agora: Frontinus Kapýsý ve ana caddenin
bitiþiðinde (Kuzeydoðu) 170 m. geniþliðinde, 280 m.
uzunluðundaki bir alaný kaplayan Agora yapýsý yer
alýr. Agora dört yaný sütunlarla çevrili galeri
kompleksinden oluþur. Özellikle doðu tarafta
merdivenli basamaklarla yükseltilen podyum-krepis
üzerinde anýtsal sütunlarýn bulunduðu, her iki
sütun arasýnda kemerlerin yapýldýðý görülür. ýon
düzenindeki sütun baþlýklarýnýn üst kýsmýnda
aslanlarýn boðalarý parçalamasý,sfenksler gibi
konularýn iþlendiði yüksek kabartmalý bölüm yer
alýr. Bu alan iki katlý olarak düzenlenmiþtir. Sütunlu
galerilerin üst örtüsü kiremit kýrma çatý olarak
yapýlmýþtýr. Agora yapýsýnda Korinth ve ýon düze-
ninde sütun baþlýklarý kullanýlmýþtýr. Bu anýtsal
kompleks M.S 2 yy da yapýlmýþtýr. 

Nypheum: Anýtsal Çeþmeler, bulunduklarý
þehri güzelleþtirmek için halkýn isteði doðrultu-
sunda yapýlmýþtýr. Bunlar kamu yararýna olan
yapýlardýr. Hierapolis Kentinin en önemli iki anýtsal
çeþmesi, kuzey-güney doðrultusunda uzanan ana
caddenin üzerinde yer almaktadýr. Apollon Tapý-
naðý kutsal alaný içinde yer alan anýtsal çeþme U
planlý olup inþasýnda tapýnak malzemeleri kullanýl-
mýþtýr. ýki katlý korinth düzeninde sütunlu,arþidravlý
ve üçgen alýnlýklýdýr. Sütunlar arasýndaki niþlerde
heykeller yer almýþ, ön kýsmýnda ise uzun
dikdörtgen bir havuzu vardýr. Anýtsal Çeþme M.S 3.
yy sonu 4. yy baþlarýnda yapýlmýþtýr. Anadolu�nun
en büyük anýtsal çeþmesi, üç kemer gözlü Frontinus
Kapýsý üzerinde yer alan ana caddenin doðu
kenarýnda yer almaktadýr. Üçgen alýnlýklardaki
karþýlýklý borazan çalan Triton kabartmalarýndan
dolayý bu yapý Triton Çeþmesi olarak adlandýrýl-
mýþtýr. Kazýlarda bulunan bir yazýta anýtsal çeþme,
imparator Caracalla� ya ithaf edilmiþtir.(M.S 211-
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H asan her zaman yaptýðý gibi, yine
koyunlarýný önüne katmýþ onlarý otlat-
mak için derenin kenarýnda ki otlaða

götürmüþtü. Kavalýný çýkarýp baþladý yanýk türküler
çalmaya. Bazen etkisinde kalýp gözyaþlarýyla yýkardý
yüzünü. Babasýný küçük yaþta kaybettiði için
annesiyle birlikte yaþýyordu. Yüzünü bile zor
hatýrladýðý babasý içinde gözyaþý dökerdi kavalýný
çalarken. Annesi de her gün kendisine, içinde
yiyecek olan bir çýkýn hazýrlardý. Öðleye doðru
karný acýkýr yemeðini yer, ondan sonra da aðacýn
altýnda uykuya dalardý. 

Öðlen olmuþ karný acýkmýþtý. 
�Annem neler hazýrladý bir bakayým.
Aslýnda annesi her gün bahçeden topladýðý

domates, taze soðan biraz da koyun sütünden
yaptýðý peyniri hazýrlardý oðlu için. Ama Hasan
sanki her gün ayrý yiyecekler çýkacakmýþ gibi açardý
çýkýnýný. Bir güzel karnýný doyurur aðacýn
gölgesinde kývrýlýp uyurdu. Hava mis gibi, ýlýk ýlýk

rüzgâr, uykusunu daha da körüklüyordu sanki.
Zoraki gözlerini açýp koyunlarýna bir kez daha
baktý. 

�Kendi halinde otluyorlar dedikten sonra
uykuya daldý.

�Hasan Hasan bana yardým et.
�Sen de kimsin nerdesin. Seni göremiyorum

yalnýz sesini duyuyorum. 
�Ýyice bak yanýndayým göreceksin beni.
Hasan gözlerini ovuþturdu. Evet, yanýnda beline

kadar uzun sarý saçlý harika güzellikte bir kýz
duruyordu.

�Sen de kimsin.
�Ben mor daðlarda ki vezirin kýzýyým. Beni kral

oðluna istedi. Ben de sevmediðim biriyle evlenmek
istemedim. Ben seni bekliyorum. Þu an beni
zindana attýlar kararýmý deðiþtirmemi bekliyorlar.

�Beni mi bekliyorsun. Seni tanýmýyorum.
Neden beni bekliyorsun.

217) Yapý iki katlý korinth düzeninde sütunlu galeri
þeklinde inþa edilmiþtir. Birinci katýn üzerinde
zengin kabartma bitkisel motiflerin yer aldýðý
bitkisel motiflerin bulunduðu arþidrav bulunmak-
tadýr. Arþidravýn üzerinde ise yüksek kabartma
olarak yapýlmýþ, hareketli ve canlý mitolojik fi-
gürlerin bulunduðu friz gösterilmiþtir. Bu kabart-
malarda kadýn savaþçý Amazonlarla Yunanlýlarýn
mücadeleleri, Griphonlar (karýþýk yaratýklar),
testileriyle Nympheler (Su perileri) ve genç nehir
tanrýsý gibi figürler iþlenmiþtir. ýkinci katta arþidrav
üzerindeki üçgen alýnlýklarda ise karþýlýklý borazan
çalan Tritonlar iþlenmiþtir. Çatý üzerinde de akroter
yerine kullanýlmýþ heykeller bulunur. Ön kýsýmda
zeminde boydan boya uzanmýþ büyük dikdörtgen
havuz yapýlmýþtýr. Cadde yanýndaki havuz, yarým
yuvarlak niþler ve dikdörtgen kesitli plasterlerle
dekore edilmiþtir. 

Orijinalde sütunlar arasýna yerleþtirilen musluk-
lardan havuza su akýtýlmaktadýr. 

Su Kanallarý: Çevredeki tepelere inþa edilmiþ
kanallardan oluþan iki aquadükt kente içme suyu-
nu saðlamaktadýr. Bunlardan biri kuzeyde Pamuk-
kale ve Karahayýt arasýnda, diðeri doðuda Güzelpý-
nar yönündedir. Bugün hala üstlerini kapatan taþ
plakalar görülebilmektedir. Bu kanallar kentin
doðusundaki tepenin üstünde inþa edilmiþ bir filtre
odasýnda birleþmektedir. Buradan çýkan su piþmiþ
toprak künkler ile kent sokaklarýna oradan da daha
küçük çaplý künklerle evlere ulaþmaktadýr. 

MOR DAÐLARDAN GELEN

KISMET

Menekþe GÜLAY / www.hikayeler.net
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�Seni her gece rüyamda görüyorum ve sana
âþýk oldum. Gel beni kurtar buradan der demez
uyandý. Hasan terlemiþti. 

�Allah Allah yok caným rüya iþte. Olur mu
böyle þey. Hangi rüya doðru çýkmýþ ki bu çýksýn.

Epey uyumuþtu koyunlarýna baktý. Hepsi bir
yerde çimenlerin üzerinde oturuyorlardý.

�Kalkmalýyým. 
Sürüyü önüne kattý. Yanýk bir türkü söyleyerek

evin yolunu tuttu.
Eve geldi. Koyunlarý aðýla kapadý.
�Geldin mi oðul.
�Geldim anne. Kurt gibi açým.
�Tamam, yemek hazýr. Hadi yardým et masayý

kurmama. 
Annesi yaþlanmýþtý artýk. Oðlunu tek baþýna

büyütmüþtü. 
�Oðul bir gelin getir bana, bak artýk halim yok.
�Tamam anne yakýnda getireceðim.
�Hadi oðul hayýrlýsý bana yardýmcý gerek. Bir

de torunlarýmý sevmeden ölmek istemiyorum.
�Tamam anne merak etme yakýnda çok

yakýnda. Ben yatýyorum. Uykum geldi. 
�Hayýrlý geceler oðlum.
Hasan kafasýný yastýða koyar koymaz uyumuþtu.

Yine ayný rüyayla baþ baþaydý.
�Hasan beni kurtar buradan.
�Seni nasýl kurtaracaðým de hele bana.
�Sizin köyün önünde ki daðlarý aþacaksýn

ondan sonra ki daðlar mor daðlar. Onun eteðinde ki
sarayýn zindanýndayým.

�Sen mor daðlara gel ben sana, beni nasýl
kurtaracaðýný anlatacaðým. 

�Tamam yarýn yola çýkacaðým der demez
uyandý. Yine terlemiþti. Bir bardak su içeyim
kendime geleyim diye mutfaða gitti.

Ömrünce su içmemiþ gibi suyu içti. 
�Ne kadar da susamýþým. Ýçim yanmýþ herhal-

de. Anne sen neden uyumadýn daha.
�Uyku tutmadý.
�Anne ben sabah erkenden mor daðlara

gideceðim.
�Dellendin mi oðul. Ne iþin var daðlarda.
�Gitmem gerek sana gelin getireceðim.

�Haa o zaman tamam. Ben sana yolluk
hazýrlayayým. 

�Yaþlý kadýnýn keyfi gelmiþti. Eve gelin gelecek
torunlarýný sevecekti. 

Sabah erkenden yola çýktý Hasan. Uzaktan
görünen daðlara yürü yürü bir türlü ulaþamýyordu.
Yakýn gibi görünen daðlar yürüdükçe uzaklaþýyordu
sanki. Akþam oluyordu. Ancak daðýn eteðine
gelebilmiþti.

�Yarýn sabah daða týrmanýrým diye düþündü.
Çalý çýrpý topladý etraftan. Konaklayacaðý aðacýn
altýna koydu. Karný da çok acýkmýþtý. Bir an önce
daða ulaþsýn diye bütün gün aðzýna bir þey
koymamýþtý. Karnýný doyurduktan sonra bir ateþ
yaktý. Yabani hayvan varsa kendine zarar vermesin
diye.

Yine uykuya dalmýþtý. Rüyasýnda peri kadar
güzel kýz yine karþýsýndaydý. 

�Daðlarda seni kandýrmak isteyenler olacak ne
derlerse desinler inanma sakýn.

�Tamam merek etme kanmam. 
�Seni bekliyorum. Mor daðlarý aþtýðýnda sana

nasýl saraya girmen gerektiðini anlatacaðým.
Sabah olmuþtu. Sabah güneþi daðlarýn en

tepesini ýþýl ýþýl parlatýyordu. Acele acele birþeyler
yedi. Daða týrmanmaya baþladý. Önceleri yol geniþ
ve güzeldi. Gittikçe daralmaya baþlamýþtý.

�Hayýrlýsýyla bir insem þu daðlardan diye kendi
kendine içinden dualar ediyordu. Neyse ki çok
yüksek deðil di daðlar. Öðlene kadar daðýn tepesine
varmýþtý. Herhangi bir tehlikeyle de karþýlaþma-
mýþtý. Biraz dinlenmek için oturdu. Matarasýndan
suyunu içti. 

�Artýk kalkmalýyým.
Daðdan inerken yol hem dar hem de aþaðýsý

uçurumdu. Ýçini belli belirsiz bir korku sarmýþtý.
Aslýnda hiçbir þeyden korkmazdý. Yarým saat daha
yürüdü. Birden karþýsýnda sakallý kýsa boylu bir
adam belirdi. 

�Aaaa sen de nerden çýktýn.
�Ben de daðdan aþaðý köye gidiyorum. Bak buz

gibi limonatam var sana vereyim de iç.
Birden aklýna güzel kýzýn sözü geldi. �Daðlar da

kandýrmaya çalýþýrlar seni, sakýn kanma�
�Yok içmemmm. der demez adam kayboldu. 
Daha da hýzlandý havanýn kararmasýna da,
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daðdan inmesine de az kalmýþtý. Aslýnda çok
acýkmýþtý. Ama vaktini yemekle geçirmek istemedi.
Daha da hýzlandý. O sýra aniden karþýsýna bir oðlan
çocuðu çýktý.

�Merhaba amca.
�Sen de kimsin. Bu saatte burada ne arýyorsun.
�Ben de babamla aþaðýya iniyorum. Karnýmýz

acýktý yemek yiyiyoruz. Babam seni de yemeðe
çaðýrdý.

�Öyle mi? 
Karný da öyle açtý ki. Birden harika bir et kokusu

geldi burnuna.
�Nerede baban.
�Burada amca takip et beni götüreyim seni.
Birden aklýna güzel kýzýn sözü geldi. �Sakýn

kanma�
�Yok hayýr yemeyeceðim der demez kayboldu

çocuk.
Bir an önce daðýn eteðinde ki köye ulaþmak için

koþar adýmlarla daðdan inmeye baþladý. 
�Çok þükür geldim ama ben de bittim. 
�Bir evin kapýsýný çalayým. Belki kalmam için

bana izin verirler.
�Kim o
�Tanrý misafiri.
Yaþlý bir adam çýkmýþtý karþýsýna.
�Hoþgeldin oðlum. Gel buyur.
�Uzaktan geliyorum. Mor daðlarýn eteðinde ki

saraya gidiyorum. Bu akþam siz de kalabilir miyim.
�Tabii oðlum. Benim kimsem yok zaten. Yalnýz

yaþýyorum. Sana çorba koyayým da iç.
�Teþekkürler amca. Kimin kimsen yok mu.
�Hanýmý iki sene oluyor kaybedeli. Çocuklarda

uzaklarda yalnýz yaþýyorum. Sen ne yapacaksýn o
sarayda. 

�Vezirin kýzýný alacaðým.
�Nasýl yani. Aaa onu zindana kapadýlar. Kimse

girip alamaz oradan. 
�Ben alacaðým amca.
�Hadi hayýrlýsý. Dönüþte uðrayýn bana,

misafirim olun. Dinlenirsiniz hem.
�Tamam amca. Allah razý olsun. Hem misafir

ettin hem de karnýmý doyurdun. Ben uyuyabilir
miyim. Çok yorgunum.

Hasan sabah erkenden kalkmýþ yola koyul-
muþtu. Bu sefer ki dað yolculuðu kýsa sürmüþtü.
Akþam olmadan köye ulaþmýþtý. Bu akþamý köyde
geçireyim yarýn sabah saraya giderim diye
düþünüyordu. Yine bir evin kapýsýný çaldý. Ufak bir
çocuk kapýyý açtý.

�Ne istiyorsun amca.
�Babaný çaðýrýr mýsýn? 
�Babam tarlada amca. Gel götüreyim.
Çocuðun peþine takýldý beþ dakika sonra tarlaya

geldiler.
�Babaaaa bu amca seni arýyor.
Çalýþanlarýn arasýndan bir adam onlara doðru

gelmeye baþladý.
�Kimsiniz.
�Tanrý misafiri. Müsaade ederseniz uzaktan

geliyorum bu akþam evinizde konaklayabilir miyim.
�Tabii.
�Hüseyinn Ahmett. Ben eve gidiyorum.

Misafirim var. Siz de akþam olmadan gelin eve.
�Çocuklarýnýz mý? 
�Ýkisi benim diðerleri de tarlamda çalýþanlar.
�Nerden nereye böyle.
�Uzaktan geliyorum. Kýnalý köyden.
�Haa orayý duydum. Peki nereye. 
�Saraya
�Saraya mý?
�Ne iþin var orada. Yabancýyý sokmazlar içeri.
�Ben gireceðim. Vezirin kýzýný alacaðým.
�O zindanda, çýkarmasý zor. Muhafýzlar var.
�Güzel kýz bana yardým edecek. 
�Onun adý Mihriban, nasýl yardým edecek ki. 
�Sabah ola hayýr ola. 
Bu gece de misafir olmuþtu Hasan. Yemek

yedikten sonra döþeði hazýrlanmýþ, rahat bir uyku
çekmiþti kendine. Birden Mihribanýn sesi kulaðýna
geldi. 

�Hasan sarayýn kapýsýnda ki muhafýzlara
büyücüyü görmeye geldiðini söyle. O sana yol
gösterecek.

�Tamam merak etme sen.
Sabah uyanýr uyanmaz misafir kaldýðý yere

teþekkür etti. Ve yola koyuldu. Yarým saat sonra
sarayýn kapýsýndaydý. 
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Kapýda iki muhafýz duruyordu.
�Ýçeri giremezsiniz. 
�Sarayýn büyücüsüne geldim. 
Muhafýzýn biri içeri seslendi. Baþka bir muhafýz

geldi.
�Mehmet sor bakayým büyücüye misafir bekli-

yor mu?
Adamýn kaybolmasýyla gelmesi bir oldu.
�Tamam girsin.
Saray kapýsý açýlmýþ Hasan içeri girmiþti.

Muhafýzýn biri onu, büyücünün odasýna götürdü.
�Gel oðlum. Senden haberim var. Sana bir

þurup vereceðim iç bunu. Görünmez olacaksýn.
Ayný þuruptan Mihribana da içir ve biran önce
buradan gidin. Bir saat sonra þurubun tesiri geçer.

Hasan þurubu içti. Ufak þiþeyi de yanýna aldý.
�Zindanlar nerede. 
�Dýþarý çýk bahçenin arka kýsmýnda kocaman

bir kapý var oradan gir. Sakýn muhafýzlarla konuþ-
ma. Onlar sesini duyar ama seni göremezler..

�Tamam öyle yapacaðým.
Hasan bahçenin arka kapýsýný buldu. Etraf

muhafýzlarla doluydu. Acele zindana inen merdi-
venlerden indi. Ýþte rüyasýnda gördüðü peri kýzý gibi
güzel Mihriban ordaydý.

Yavaþça muhafýzýn belinde ki anahtarý aldý
sessizce kapýsýný açtý. 

�Mihriban çabuk bu þiþeyi iç.
�Kim var göremiyorum.
�Benim Hasan. Büyücü görünmez yaptý beni.

Çabuk iç sen de görünmez olacaksýn. Çýkalým bura-
dan.

Mihriban çarçabuk içti. Ve koþar adýmlarla
saraydan uzaklaþtýlar.

Mor daðlarý geçtikten sonra. Yaþlý amca da gece
misafir oldular. Ertesi sabah yola koyuldular.

Hasan�ýn köyü gözükmeye baþlamýþtý.
�Biraz daha dayan Mihriban. Yarým saat sonra

evdeyiz.
�Çok yoruldum Hasan.
�Az kaldý az derken evlerine gelmiþlerdi.

Annesi bahçede bekliyordu.
Getirdin mi oðul gelini mi.
�Evet anne.
�Mihriban Hasan�ýn annesinin elini öptü. 
Ertesi günü köyde davul zurnalar çalýyor Hasan

evleniyordu. Mihriban çok mutluydu.
�Hasan benim rüyalarýma öyle girdin ki sana

âþýk oldum. Ara sýra büyücü gelir beni ziyaret e-
derdi. Ben de ona rüyalarýmý anlatýrdým. Sana rüya
yolu ile ulaþmayý istedim. Ve sen de rüyalarýnda
beni gördün. 

�Ama sen saraylara alýþýksýn. Burada köy de
yapabilecek misin. Ýstemediðim biriyle evleneceði-
me sevdiðimle köyde yaþarým.

Evet ikisi de birbirlerini sevmiþlerdi. Her zaman
insanýn kýsmetinin nereden geleceði belli olmaz.
Hasan�ýn kýsmeti de Mor daðlarýn arkasýndan
gelmiþti.
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Saðlýk: Yemiyorsa zorlamayýn! 
Yemeði zorla yedirmeye çalýþmak, anne ile

çocuk arasýndaki iliþkiyi olumsuz etkiliyor. Bebeði
beslerken sabýrlý olun!..

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Týp Fakültesi
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kýlýnç, yemeði zorla
yedirmeye çalýþmanýn, anne ile bebek arasýndaki
iliþkiyi olumsuz yönde etkilediðini söyledi. Kýlýnç,
ek gýdalara baþlamak için bebeklerde çiðneme
fonksiyonunun geliþmesi gerektiðini belirtti. 

Telaþ yapmayýn
6-8 ay döneminde bebeklerin diþlerinin çýkmaya

baþladýðýný ve bu dönemde ek gýdalara geçilebilece-
ðini ifade eden Kýlýnç, þöyle konuþtu: �6�ncý aya
kadar anne sütü, bebeklerin bütün ihtiyaçlarýný
karþýlýyor. 6�ncý aydan sonra ise anne sütü yetersiz
kalýyor. 

Ek besinlere geç bir dönemde geçilmesi,
beslenme yetersizliðine ve büyüme geriliðine sebep
oluyor. Ayrýca fizyolojik açýdan bebekler 6�ncý aya
kadar sadece yutuyor, 6�ncý aydan sonra ise
çiðnemeye baþlýyor. 

Çocuklar diþ çýkarmaya baþladýðýndan itibaren
ek besinlere geçilebilir.� Kýlýnç, ek besinlere
öncelikle sebze ve meyve püresiyle baþlamak ve
daha sonra çorba ve diðer besinlere geçmek
gerektiðini dile getirdi. 

Bebeðin bu dönemde ek besinlere alýþmakta
güçlük çekebileceðini, bu sebeple birçok annenin,
�çocuðum yemiyor� diyerek telaþa kapýldýðýný ifade
eden Kýlýnç, þöyle devam etti: 

Ýþte yanlýþlar
�Bu dönemde annelerin çoðunluðu bebeðin

yemek yememesinden þikayetçi olur ve bebeðe
besinleri zorla vermeye çalýþýr. Birçok anne
çocuðun dikkatini televizyona ya da oyuncaklara
çekerek yemek vermeye çalýþýr. 

Ancak bu çok yanlýþtýr. Bu yanlýþý birçok anne

yapýyor. Yemeði zorla yedirmeye çalýþmak, anne ile
bebek arasýndaki iliþkiyi olumsuz yönde etkiler.
Bebeðin de bir kiþiliði olduðu unutulmamalý.

Anne ile bebek arasýndaki iliþkiyi sýcak tutmak
her zaman çok önemli. Bu dönemde zorla yemek
yedirilen ve bu þekilde kilo alan bebeklere, 1-1.5
yaþýndan sonra yemek yedirmek iyice zorlaþýr.�

Mutlaka kaþýk kullanýn
Kýlýnç, annelerin bebeklerini beslerken çok

sabýrlý olmasý ve yemeði yememesi durumunda
biraz bekleyerek tekrar denemesi ya da yemeðin
tadýný farklý besinler katarak deðiþtirmesi gerekti-
ðini vurguladý. 

Yemek konusunda annelerin ýsrarcý davranma-
masý ve mutlaka yemeði bebeðe aç karnýna vermesi
gerektiðini dile getiren Kýlýnç, �Ek besinlerin
biberonla da verilmemesi gerekiyor. Ek besinleri
verirken kaþýk kullanýlmalý. 7. aydan sonra bebek
kýyma ve yumurta da yiyebilir� dedi. 

Kýlýnç, çocuðun bir yaþýna geldiðinde aileyle
birlikte sofraya oturabileceðini ve ailenin yediði
yemeklerden yiyebileceðini belirterek, bebeðin bu
dönemde kendisinin yemek yemeye çalýþmasý
gerektiðini kaydetti.

(Türkiye)
!

Bilim-Teknik: Artýk kan bulmak sýkýntý
olmayacak 

Bilim adamlarý, bir kan grubunu baþka kan
grubuna dönüþtüren bir yöntem geliþtirdiler.

Böylece, kan vermede ortaya çýkan sýkýntýnýn
ortadan kalkacaðý belirtiliyor. 

Ýngiliz Yayýn Kuruluþu BBC ve Daily Mail
gazetesinin internet sitelerinde verilen habere göre,
uluslararasý bir araþtýrma ekibi, Nature Biotechno-
logy dergisinde yayýmladýklarý araþtýrmada, A, B ve
AB gruplarýndaki kaný nasýl O grubuna dönüþtür-
düklerini açýkladýlar. 

Kan, alyuvarlar hücrelerinin yüzeyindeki, anti-
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jenler olarak bilinen þeker moleküllerine göre sýnýf-
landýrýlýyor. 

A ve B kan gruplarýnda farklý þeker molekülleri
bulunurken, AB kan grubu her iki þeker molekü-
lünü de ihtiva ediyor. 

O grubunda ise antijen bulunmuyor. A, B ve AB
kan grubundakiler sadece kendi gruplarýndan kan
alabilirken, O grubu her kan grubundaki hastalara
verilebiliyor. 

Bir hastaya, kendisininkinden farklý bir molekül
taþýyan kanýn verilmesi halinde baðýþýklýk sistemi
tepki gösteriyor ve hastanýn hayatý tehlikeye giriyor. 

Danimarka�daki Kopenhag Üniversitesinden
Prof. Henrik Clausen baþkanlýðýndaki ekip,
bakteriyel enzimleri, bu þeker moleküllerini kesmek
için bir nevi biyolojik �makas� olarak kullandý. 

Böylece kan, antijenin olmadýðý O grubuna
dönüþtü. Dönüþtürülmüþ kan grubunun hastane-
lerde kullanýlmasýndan önce hastalar üzerinde
denemeler yapýlacaðý bildirildi.

(netGazete)
!

Kültür: Ýstanbul yazma eser zengini 
Ýstanbul�daki Osmanlý mirasý 6 adet yazma eser

kütüphanesi, týptan tarihe kadar her konuda
Arapça, Farsça ve Osmanlýca 15 bin yazma eserle
bilimin tarih içinde geçirdiði sürece ýþýk tutuyor.

Dünyada bir nüshasý daha yok
Tek nüsha olduðu sanýlan �Divan-ý Lügati�t-

Türk�, Ali Emirî Efendi tarafýndan bulunup Millet
Kütüphanesi�ne kazandýrýlmýþtý.

Ýstanbul�daki Osmanlý mirasý 6 adet yazma eser
kütüphanesi, týptan tarihe kadar her konuda
Arapça, Farsça ve Osmanlýca 15 bin yazma eserle
bilimin tarih içinde geçirdiði sürece ýþýk tutuyor. 

Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Emir Eþ,
merkez müdürlük olarak Süleymaniye Kütüphane-
si�ne baðlý Üsküdar�da Hacý Selim Aða Kütüpha-
nesi, Vefa�da Atýf Efendi Kütüphanesi, Nuruosma-
niye Camii�nin avlusunda caminin adýyla bütünle-
þen Nuruosmaniye Kütüphanesi, Çemberlitaþ�ta
Köprülü Kütüphanesi ve Laleli�de Kocaragýp Paþa
Kütüphanesi ile Fatih�te müstakil müdürlük olarak
hizmet veren Millet Kütüphanesi olmak üzere
kentte toplam 6 adet yazma eser kütüphanesi
bulunduðunu söyledi. 

Bunlarýn dýþýnda Fatih�teki Murat Molla Kütüp-

hanesi�nin harabe durumda olmasý nedeniyle kitap-
larýnýn Süleymaniye Kütüphanesi�ne taþýndýðýný an-
latan Eþ, Kocaragýp Paþa Kütüphanesi�nin ise 1999
depreminde hasar gördüðü için kapatýldýðýný, kitap-
larýn da Süleymaniye Kütüphanesi�nde hizmete
sunulduðunu bildirdi. 

15 bin yazma eser Süleymaniye�de
Eþ, Süleymaniye Kütüphanesi�ne baðlý olarak

hizmet veren kütüphanelerde yaklaþýk 15 bin
civarýnda yazma eser bulunduðunu ifade ederek, bu
eserlerin yüzde 60�ýnýn Arapça, yüzde 30�unun
Osmanlýca, yüzde 10�unun da Farsça olduðunu
belirtti. 

Kütüphanedeki eserlerin konu dökümünün
zaman zaman okuyucular tarafýndan merak
edildiðini belirten Eþ, �Diðer kütüphanelerde hangi
konuda kitap bulunabiliyorsa bizde de her konuda
kitap var. Yani din ilimlerinden dil bilimlerine,
hijyenden anatomiye, mantýktan sosyolojiye, týptan
tarihe, edebiyattan tefsire kadar her konuda tarihi
kitap var� dedi. 

Köprülü Fazýl Ahmet Paþa tarafýndan 1667
yýlýnda kurulan Köprülü Kütüphanesi, Çemberli-
taþ�ta Sultan II. Mahmut türbesinin karþýsýnda yer
alýyor. Kütüphane sorumlusu Salih Aydýn, binanýn
Ýstanbul�da kütüphane olarak tasarlanan ilk
müstakil yapý olma özelliði taþýdýðýný söyledi. 

Aydýn, kütüphanenin Osmanlý döneminde halk
kütüphanesi iþlevi gören ve evlere kefil ya da rehin
karþýlýðýnda kitap ödünç verme hizmeti baþlatan ilk
kütüphanelerden birisi olduðunu anlattý. 

Kütüphanede 2 bin 700�ün üzerinde yazma eser
olduðunu bildiren Aydýn, yýlda yaklaþýk 200 kiþinin
ziyaret ettiðini söyledi. 

Yýlda sadece 200 ziyaretçi
1755 yýlýndan beri hizmet veren Nuruosmaniye

Kütüphanesi sorumlusu Hamide Çakýr, 2 katlý
kütüphanenin, batýnýn �Rokoko� üslubuyla Türk
mimari tarzýnýn karýþýmý olan �Barok� üslubunda
inþa edilen Nuruosmaniye Külliyesi�nin mimari
özelliklerini taþýdýðýný ifade etti. 

18. yüzyýlýn en zengin kütüphanesi özelliðini
taþýyan kütüphane hizmete açýldýðýnda koleksiyo-
nunda 5 bin 31 adet kitap bulunduðunu kaydeden
Çakýr, kütüphaneyi yýlda yaklaþýk 200 kiþinin
ziyaret ettiðini ve bunlarýn büyük kýsmýný üniversite
öðrencileri, asistanlar ve öðretim üyelerinin
oluþturduðunu bildirdi. 
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Sultan I. Mahmud�un defterdarlarýndan divan
sahibi Þair Atýf Mustafa Efendi tarafýndan 1741
yýlýnda kurulan Vefa�daki Atýf Efendi Kütüphanesi,
Köprülü Kütüphanesi�nden sonra baðýmsýz binaya
sahip ikinci kütüphane olma özelliðini taþýyor. 

Kütüphane Sorumlusu Mehmet Nuri Yýlmaz,
kütüphane binasý planýnýn, 18. yüzyýl sivil mimari
sanatýnýn inceliklerini yansýtan Türk barok tarzýnda
olduðunu söyledi. 

Yýlmaz, kütüphanede 27 bin 882 adet kitap
bulunduðunu belirterek, þu bilgileri verdi: �Yazma
eserler arasýnda ünlü alimler tarafýndan kaleme
alýnan �sema� ve �kýraat� kayýtlarýný içeren dünyada
bilinen bir kaç nüshadan biri olan eserler
bulunmaktadýr. Mesela Katip Çelebi�nin kendi ori-
jinal el yazýsýyla yazdýðý �Fezleke� kitabý bunlardan
biri.� 

Hacý Selim Aða tarafýndan 1781 yýlýnda kurulan
Hacý Selim Aða Kütüphanesi, Anadolu Yakasýnda
yer alan tek yazma eser kütüphanesi olma özelliðini
taþýyor. 

Kütüphaneyi her yýl ortalama 300 kiþinin ziyaret
ettiðini söyleyen Osman Düzcan, kitaplarýn aðýrlýklý
olarak; Nurbanu Sultan, Kemankeþ Ömür Hoca ve
Aziz Mahmut Hüdayi Efendi koleksiyonunda
oluþtuðunu söyledi.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Depresyon nasýl yenilir? 
Uzmanlara göre, depresyon riski kadýnlarda

erkeklere oranla daha fazla görülüyor.
Duygusal, zihinsel, davranýþsal ve bedensel

belirtilerle kendini gösteren bu rahatsýzlýk, basit
yöntemlerle atlatýlabiliyor. 

Erciyes Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi�nde
görevli Uzman Psikolog Yýldýz Özkan Dereli, hasta-
nýn kendi kendine düzenli uygulamalar yaparak
rahatsýzlýðýn etkilerini azaltabileceðini söyledi. 

Psikolog Dereli þu tavsiyelerde bulundu:
�Þikayetlerinizin neler olduðunu ve þiddetinin
derecesini 0-10 puan arasýnda derecelendirin. 

Olumsuz düþüncelerinizi bir kaðýda yazýn ya da
aklýnýza her geldiðinde kaðýda bir çentik atýn. 

Sonra tespit ettiðiniz olumsuz düþüncelere
mantýklý cevap verin ve hatalarý düzeltme yoluna
gidin.�

(Türkiye)

Saðlýk: Bebeðinizi pekmezle besleyin 
Trabzon Doðum ve Çocuk Bakýmevi Baþhekimi

Uzmaný Dr. Ýsmail Topal, bebeklik ve çocukluk
dönemindeki demir eksikliðinin pekmez ve C
vitamini takviyesiyle aþýlabileceðini belirtti.

Topal, 0-5 yaþ arasý çocuklarýn, demir eksik-
liðinden etkilenen yaþ grubunu oluþturduðunu,
demir eksikliði olan 2 yaþýndan küçük çocuklarda
uyum ve denge problemleri görüldüðünü belirtti.

Topal, beslenme bozukluklarýnýn, bebeklerde
büyüme ve geliþme geriliðine, enfeksiyonlarla
kombine olarak da hastalýklarýn aðýr ve ölümcül
seyretmesine neden olduðunu belirterek, halk
arasýnda �kansýzlýk� olarak bilinen aneminin de
demir eksikliðine baðlý olarak geliþtiðini söyledi. 

Bazý konulardaki bilgisizliðin anemiyi oluþturan
etkenleri doðurduðunu anlatan Topal, þunlarý
kaydetti: �Çocuklarý kansýzlýktan korumak için
yaþlarýna göre beslemek gerekir. 

Anne babalar, çocuklarýnýn besinlerinde, tatlan-
dýrýcý olarak þeker yerine üzüm pekmezi kullanmalý. 

Bebeklere altýncý ayýndan itibaren mercimek
köftesi ve ýzgara köfte yedirilmelidir.� 

C vitamininin de yeterli miktarda alýnmasý
gerektiðini ifade eden Topal, çocuklara demir
yönünden zengin olan et, karaciðer, yumurta,
dalak, balýk ve kuru baklagillerin de mutlaka
yedirilmesi gerektiðini söyledi.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Yemekle çay kansýzlýk sebebi 
Adnan Menderes Üniversitesi Halk Saðlýðý Ana

Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Erdal Beþer, çayýn
yemekle birlikte tüketilmemesi gerektiðini söyledi.

Prof. Dr. Beþer, çayýn yemeklerle birlikte içildi-
ðinde kan düzeyi üzerindeki etkilerini belirleyen bir
çalýþma yaptýklarýný belirtti. 

Çayýn, yemeklerden en az bir saat önce ya da en
az bir saat sonra içilmesi gerektiðini ifade eden Prof.
Dr. Beþer, þöyle konuþtu: 

Açýk için
�Çay yemekle birlikte tüketilmemeli. Çayýn

basit bazý þartlara uyulmadan içilmesi halinde baþta
kansýzlýk gibi çeþitli olumsuz etkileri görülebilir. 

Ancak bilinçli içilmesi halinde bazý faydalarý da
var. Yemeklerden bir saat sonra içilen çayýn kan
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düzeyi üzerinde olumsuz tesiri olmuyor. Günde
ortalama 5-6 fincan þekersiz çay içilebilir. 

Çayýn açýk ve limonla içilmesini tavsiye ettik-
lerini belirten Prof. Dr. Beþer, mide ülserine yatkýn
olanlarýn çaydan sakýnmalarý gerektiðini bildirdi.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Týrnaðýna bak eksik vitamini bul 
Týrnaklarýn bazý saðlýk problemlerinin ve eksik

vitaminlerin habercisi olabileceði belirtildi.
Dermatoloji Uzmaný Dr. Cevat Yegani; pek de

önem vermediðimiz týrnaklarýmýzýn bazý vitamin
eksikliklerinde bize uyarýlar gönderdiðini ve bu
sebeple onlara iyi bakmamýz gerektiðini belirtiyor. 

Saðlýklý bir týrnaðýn; parlak pürüzsüz yüzeyli,
esnek ve dýþ etkenlere dirençli olduðunu ekleyen
Uz. Dr. Yegani, �Týrnak saðlýðýný korumak için, sert
manikür ve pedikürden sakýnmalý, oje çözücüleri
sýkça kullanmamalý ve mümkünse el yýkandýktan
sonra nemlendirici kullanmalýyýz� diye konuþtu. 

Dr. Yegani, týrnaða bakarak vücuttaki bazý eksik
vitaminleri görmenin yollarýný þöyle sýraladý: 

* Týrnak yüzeyleriniz pürüzlü ise; folik asit ve C
vitamini ihtiyacýnýz var. 

* Týrnak üzerinde beyaz lekeler var ise; protein
veya çinko eksikliðiniz var. 

* Týrnaklarýnýz soyuluyorsa; hidroklorik asit
yetersizliði mevcut. 

* Týrnaklarýnýz kuru ve zayýf ise; A vitamini ve
kalsiyum ihtiyacýnýz var. 

* Týrnak renginiz koyu ve þekli bozuk ise; B12
vitamininiz eksik. 

* Týrnaðýnýzý çevreleyen etler kýzarýk ise;
metabolizmanýnýz zayýflýðýna iþaret ediyor.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Strese baðlý hastalýklar artýyor 
Günlük hayatýn stresi yüksek tansiyona, buna

baðlý olarak da kalp-damar hastalýklarý riskinin
artmasýna yol açýyor.

Avrupa Parlamentosu�na sunulan bir araþtýrma-
da, modern hayatýn kalp ve damar hastalýklarý
riskini artýrdýðý uyarýsý yapýldý. 

Rapora göre, her 4 yetiþkinden biri yüksek tansi-
yon problemi yaþýyor. 

Ve eðer insanlar hayat tarzlarýný deðiþtirmezse,
bu oran gelecek 20 yýlda yüzde 60 oranýnda
artabilir. 

Geliþmiþ ülkelerin yaný sýra, geliþmekte olan
ülkelerde de yaygýnlaþan batý tarzý hayata paralel
olarak yüksek tansiyon problemi hýzlý bir artýþ
gösteriyor. 

Raporda Türkiye, Rusya, Orta Avrupa ülkeleri
ile Brezilya, Çin ve Hindistan bu grupta gösteriliyor. 

Yüksek tansiyonun �yaþlý hastalýðý� olduðu
yünündeki görüþün yanlýþ olduðuna dikkat çeken
uzmanlar, artýk 30�lu ve 40�lý yaþlardaki insanlarýn
da risk grubunda görüldüðünü vurguluyor. 

Dünya genelinde her yýl 17 milyon, Türkiye�de
ise yaklaþýk 200 bin kiþi kalp ve damar hastalýkla-
rýndan hayatýný kaybediyor.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Bilgisayar ýþýnlarýnýn göze zararý az 
Ýzzet Baysal Üniversitesi Týp Fakültesi Göz

Hastalýklarý Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr.
Kükner, bilgisayar ýþýnlarýnýn göze sanýldýðý kadar
fazla zararýnýn olmadýðýný söyledi.

Bolu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Týp
Fakültesi Göz Hastalýklarý Ana Bilim Dalý öðretim
üyesi Prof. Dr. Þahap Kükner, bilgisayar ýþýnlarýnýn
göze sanýldýðý kadar fazla zararýnýn olmadýðýný
bildirdi. 

Prof. Dr. Kükner, yaptýðý açýklamada, bilgisayar
ekranýnýn görme bozukluðu yaptýðýna dair bir
bulgunun var olmadýðýný kaydetti. 

Belli yaþtan sonra bazý insanlarda ��göz kuru-
luðu�� görüldüðünü belirten Prof. Dr. Kükner, bu
rahatsýzlýðý bulunanlarýn bilgisayar ekranýndan
daha fazla etkileneceklerini vurguladý. 

Ekran baþýnda göz kýrpma sýklýðýnýn daha
azalmasý sebebiyle göz kuruluðu olanlarda þikayet-
lerin artacaðýný belirten Prof. Dr. Kükner, beslenme
alýþkanlýklarýnýn göz saðlýðýný etkilediðini ifade etti. 

Yüksek kolesterollü beslenmenin göz için zararlý
olduðuna dikkati çeken Prof. Dr. Kükner, hayvan iç
yaðlarý, sigara ve alkolün göz rahatsýzlýklarýna sebep
olduðunu, yemeklerde zeytinyaðýna aðýrlýk veril-
mesi gerektiðini kaydetti. 

Prof. Dr. Kükner, sigaranýn da halk arasýnda
��sarý nokta�� olarak bilinen ��makula dejenerasyonu
hastalýðý�� riskini arttýrdýðýný bildirdi. 
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M ahmûd Sâmi Ramazanoðlu, nüfus ka-
yýtlarýna göre 1892 yýlýnda Adana�da
dünyaya geldi. Babasý tarihte Rama-

zanoðullarý diye bilinen âileden Müctebâ Bey, an-
nesi ise Ümmügülsüm Haným�dýr. Sâmi Efendi�nin
büyük ceddi Abdülhâdi Bey�in tesbit ettiði âile þe-
ceresine göre, Ramazanoðullarýnýn aslen Türklerin
Oðuz boyunun Üçoklar kabilesinden olduðu ve Hz.
Halid b. Velid (r. A.) nesliyle münâsebettar bulun-
duðu anlaþýlmaktadýr. Ýlk, orta ve lise tahsilini
Adana�da tamamlayan Sâmi Efendi, yüksek tahsil
için Ýstanbul�a geldi Darûlfünun Hukuk Mektebine
girdi. Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdikten
sonra askerlik hizmetini zâbit vekili (yedek subay)
olarak yine Ýstanbul�da yaptý. Zâhir ilimlerini dev-
rin ulemâ ve müderrislerinden tamamlayan Sâmi
Efendi için sýra manevi ilimlere ve bâtýn imârýna
gelmiþti. Fýtrat-ý necîbesinin þiddet-i meyli sebe-
biyle tasavvuf yoluna sülûk etti. Devrin meþhur
Nakþi tekkesi Gümüþhâneli dergâhýnda bir müddet
erbaîn ve riyâzatla meþgul olduktan sonra arkadaþý
eski Beþiktaþ Müftüsü Fuad Efendi�nin babasý
Rüþdü Efendi�nin delâletiyle Kelâmî dergâhý þeyhi
ve meclis-i meþayýh reisi Erbilli Es�ad Efendi�ye
intisab etti. Kýsa zamanda kesb-i kemâlât eyleyip
seyr u sülûkunu ikmalden sonra hilâfetle irþâda
mezun oldu. Bir müddet daha mürþidinin yanýnda
kaldý ve bilâhere memleketi Adana�ya irþâda
muvazzaf olarak gönderildi. Mahmûd Sâmi Efendi
Hazretleri tekkelerin kapatýlmasýndan sonra mem-
leketi Adana�da bir yandan Câmi-i Kebir�de vaaz ve
husûsi sohbetleriyle irþâd hizmetini yürütürken, bir
yandan da maiþetini temin için bir kereste ticâret-
hanesinin muhasebesini tutuyordu. O, babasýndan
ve âilesinden kendisine intikal eden büyük serveti
almamýþ ve �Hiçbir kimse kendi kazancýndan daha
hayýrlý bir yiyecek asla yememiþtir� (Buharî) hadîsi

þerîfi gereðince kendi el emeðiyle geçinmeyi tercih
etmiþtir. Sûfiler içinde baba mîrasýný almayanlar
içinde ilk olarak Hâris Muhâsibi�yi görüyoruz. O da
Kaderiye mezhebine baðlý bulunan babasýnýn
mirasýný almamýþtý. Adana�da uzun yýllar müþtâk
gönüllere aþk-ý ilâhî þerbeti sunarak hizmet etti.
Yazlarý Adana�nýn Namrun ve Kýzýldað yaylasý ile
bazan da Kayseri�nin Talas�ýnda geçirirdi. Hac
yolunun açýldýðý 1946 yýlýnda ilk defa hacca gitti.
1951 yýlýnda Ýstanbul�a geldi. Ýki yýl kadar
Ýstanbul�da kaldýktan sonra 1953 yýlýnda hac
mevsiminde önce hacca, dönüþte de arkadaþý
Konyalý Saraç Mehmed Efendi�yle Þam�a geldi ve
oraya yerleþti. Bilâhere âilesi, damadý ile birlikte
yanýna gitti. Ancak bu Þam hicreti dokuz ay kadar
sürdü. Dokuz ay sonra tekrar Ýstanbul�a geldi.
Ýstanbul�a bu geliþlerinde önce Bayezid-Lâleli�ye,
sonra da Erenköy�üne yerleþti. Þamdan Ýstanbul�a
bu geliþlerinde zevceleri Valide Haným�a �Ýstanbul�a
tekrar geldik. Gönlümüz Medine�de atýyor. Ahîr
ömrümüzde oraya hicret etmeyi arzu ederiz,�
buyurmuþlar Ýstanbul�da bulunduðu yýllarda da
Adana�daki gibi bir yandan Erenköy Zihnipaþa
Camiindeki vaazlarý ve husûsi sohbetleriyle irþâd
hizmetini yürütürken diðer yandan da Tahtakale�de
bir ticârethanenin muhasebesini tedvirle maîþetini
temin etmekteydi. O� nun bu vaaz, irþâd ve
sohbetlerinden cemiyetin her sýnýfýndan, fakir,
zengin, okumuþ, okumamýþ, esnâf, iþçi, memûr,
tüccâr ve fabrikatör binlerce insan istifâde ederek
feyz almýþ, istikamet bulmuþ ve böylece etrafýnda
yepyeni bir nesil teþekkül etmiþtir. Ýhvanýný mânevi
himâye kanatlarý altýnda toplayarak onlarý
cemiyetin her türlü kötü cereyanýndan korumaya
çalýþmýþtýr. Ömrünün son yýllarýnda þöhretinin
artmasý ve dýþarýda kendisine iltifatýn nazar-ý
dikkati celbedecek seviyeye ulaþmasý sebebiyle
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kûþe-i uzlete çekildi. Ýhvaný ile gerek devlethane-
sinde ve gerekse Ramazan�da hatimle kýlýnan tera-
vih namazlarýnda görüþüyordu. Bu vesile ile onlara
Ýslâmî düsturlarý Muhammedi hakikatlarý ve
Nebevî ahlâký anlatarak hâliyle, kaliyle irþâd
ediyordu. 1979 yýlýnda gönlündeki muhabbeti-i
Resûlullah ateþi onu Belde-i Tâhire�ye hicrete
mecbûr etti. Çünkü onun son arzusu Peygamber
þehrinde Hakk�a varmaktý. Nitekim 1957 senesinde
yakýnlarý kendilerine Eyüp Sultan�dan kabir yeri
almayý teklif ettiklerinde: - Herkesi arzusuna
býraksalar biz Cennetü�l-Baki�yi arzu ederiz, buyur-
muþlardýr. Cenab-ý Hak sevdiði kulunun arzusunu
kabul buyurdu. Nitekim Ýstanbul�da bulunduðu
yýllarda mübtelâ olduklarý amansýz hastalýk, orada
da yakasýný býrakmadý. Fakat en acýlý, aðrýlý
zamanlarýnda bile o, hiçbir þikayette bulunmamýþ,
yüzünden tebessümü eksik olmamýþtýr. Vefatý 10
Cemaziyelevvel 1404 /12 Þubat 1984 Pazar günü
saat: 4.30�da vâkî olmuþ ve Cennetü�l-Baki�ye
defnolunmuþtur. Rahmetullahi aleyh. Vefatýna þu
ifadelerle tarih düþüldü. Kutb-i vâsýlîn ü gavs-ý
þuyûh-ý ýzâmý Nûr-i hüdâ mürþid-i merdüm-ý
ihtirâmi Belde-i Tahire�de tevhidle deyüp Allah
Vasl-ý cinan eyledi Þeyh Mahmûd Sâmi (1404 H.)
Þemail ve Ahlâký Merhum Ramazanoðlu Sâmi
Efendi, uzuna yakýn orta boylu, nahif bedenli,
buðday tenli, seyrek sakallý, kývýrcýk saçlý, ela gözlü
mücessem bir nûr heykeliydi. Mehabetinden
yüzüne bakmak, hele göz göze gelmek kâbil
olmazdý. Etrafa ziyâlar saçan gözlerinin isabet ettiði
vücûd, tir tir titrerdi. Hatta O� nun nazarlarýndan
müteessir olup cezbeyle düþüp bayýlanlar bile
olurdu. Temiz ve düzgün giyinirdi. Sakalý bir tutamý
geçmezdi. Saçlarýný ya tamamen kestirir veya kulak
memesine kadar uzatýrdý. Bütün bunlar sünnet-i
seniyyeye imtisâllerindendi. Sâmi Efendi, çok az
yer, içerdi. Sohbetlerinde sýkça az yemenin fazile-
tinden çok yemenin zararlarýndan bahseder bunu
âyet, hadis ve hikmetli sözlerle anlatýrdý. Kendisi
sünnet üzere günde iki öðünden fazla yemezdi.
Yediði zaman da yarým dilim ekmek ve bir kaç
lokma katýkla kifâf-ý nefs ederdi. Ýhvanla birlikte
yenildiðinde �ihvanla yenilende bereket vardýr ve
bundan suâl olunmayacaktýr� buyurarak fazlaca
yenilmesine müsâade, hatta teþvik ederlerdi. Az
uyurlardý Seher vaktini ihyâ etmek en büyük zevk-
leriydi. Evinde misafir kalanlar veya kendileriyle bir
yolculuða çýkanlar, gecenin hangi saatinde
kalksalar onu ayakta bulurlardý. Hatta onun

anlayýþýna göre yatýp uyumanýn adý bile istirahattý.
Nitekim bir defasýnda baðlýlarýndan birinin evinde
misafir bulunduklarýnda gecenin ilerleyen
saatlerinde hâne sahibi kendilerine: -Efendim artýk
yatarsanýz yatak hazýrlayalým, der. O: -Yatmanýn adý
istirahattýr, buyururlar. Bir müddet sonra ev sâhibi
tekrar: -Yatar mýsýnýz? deyince O yine: -Yatmanýn
adý istirahattýr. Fakir istirahat edeyim, sizi de eksik
kalan dersinizi tamamlayýn, buyurur. Hâdiseyi
anlatan zât diyor ki, �gerçekten o sabah dersim
yarýda kalmýþ ve akþama kadar da tamamlamaya
fýrsat bulamamýþtým.� Az konuþurlardý. Konuþtuk-
larý zaman ya hikmet söylerler veya nasihat eder-
lerdi. Deðilse sukûtu ihtiyar ederlerdi. Nitekim
Merhûm Ali Yektâ Efendi þöyle diyor: �Evliyâul-
lah�ýn tasarruflarý ya kavlen ya da hal ile olur. Sâmi
Efendi�nin tarassufu hal iledir. Kelâmi dergâhýnýn
en feyizli günlerinde oraya devam eden pek çok
ulemâ ve fuzalâ vardý. Fakat Sâmi Efendi o zaman
pek genç olmasýna raðmen bugünkü gibi kâmil ve
hâl sâhibi idi.� Ali Yektâ Efendi, müftülüðünün
yanýsýra Kelâmî dergâhýnda seyr u sülûkunu Es�ad
Efendi�den tamamlayarak hilâfet icâzetnâmesi
almýþ bir zattýr. O, bu icâzetnâmesini ömrü boyunca
saklamýþ ve bir gün tesâdüfen o icâzetnâmeye
muttali olan yakýnlarýna �Onu sakýn kimseye
söylemeyin. O vazifenin ehli ve salâhiyetlisi Sâmi
Efendi�dir.� Demiþti. Edeb Sâmi Efendi�nin bütün
hayatý edeb çizgisi içinde geçmiþ, her an hadis-i
þerifde ifade buyrulan �Allah�ý görüyormuþçasýna
ibadet etmek ve O� nun muþâhedesi altýnda
bulunduðu duygusuna sâhib olmak� (Buhârý, Tefsir
Sûre, 31) mânâsýna gelen ihsan duygusu içinde
yaþamýþtýr. En ciddi insanlarýn, en otoriter simalarýn
bile bir zaaf ve hafiflikleri bulunabilir. Fakat onun
hayatýnda böyle bir zaaf ve hafiflik hiçbir zaman
görülmemiþtir. Ýstikamet ve edebi her yerde ve her
an muhafaza edebilmek keskin kýlýcýn üzerinde
yürümeye benzer. Bu ancak kemâl ehli, tevfik-ý
ilâhiye mazhar kimselerin kârýdýr. Allah Rasûlü
(s.a.) Efendimiz�in �Emrolunduðun gibi istikamet
üzre ol!� (Hûd, 112) ayeti beni ihtiyarlattý�
buyurmasý, bu iþin güçlüðüne en güzel delildir. O�
nun sohbetlerine devam edenler bilirler ki, O hiçbir
zaman ayak ayak üstüne atarak, ayak uzatarak veya
baðdaþ kurarak oturmamýþtýr. Daima dizüstü
oturmayý tercih etmiþtir. Sohbetlerinde sýk sýk:
Edeb bir tâc imiþ nûr-i Hudâ�dan Giy o tâcý emîn ol
her belâdan beytini okuyarak edebden bahseder-
lerdi. Sohbetlerde Kur�ân tilaveti esnasýnda
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kendileri koltuk kanepede bile olsa hemen dizüstü
oturur Kur�ân okuyacak kimse yerde ise hemen
koltuk ve sandalyeye oturtulurdu. Bir gün Halep
meþâyýhýndan Muhammed en-Nebhânî Ýstanbul�a
gelir. Sâmi Efendi Hazretleri bazý ihvânýyla
kendilerini ziyarete giderler. Nebhânî ve arkadaþlarý
gayet rahat ve serbest otururken Sâmi Efendi ve
ihvaný dizüstü otururlar. Onlarýn bu halini gören
Muhammed Nebhanî: Rahat oturun, der Efendi
Hazretleri ve ihvâný oturuþlarýný deðiþtirmeden: Biz
böyle daha rahatýz, derler, Nebhânî de bu edeb
karþýsýnda: Edeb, Türklerde dir, demekten kendini
alamaz. Kalb-i Selîm Sohbetlerinde sýk sýk �O gün
kalb-i selîm�den baþka ne evlâd, ne mal; hiçbir þey
fayda vermez.� (Þuarâ Süresi: 88-89) ayetini
okuyarak kalb-i selîmi îzah ederlerdi. O�nun
tefsirine göre kalb-i selîm, ne incinen, ne de inciten
kalbdi. �Ýncinmemek incitmemekten daha zordur.
Çünkü incitmemek eldedir amma incinmemek elde
deðildir,� derlerdi. Ve ilâve ederlerdi: Fakir hiç
kimseden incinmem ve kimseyi incitmemeye
çalýþýrým.� Gerçekten de bir asra yaklaþan ömrü
boyunca O�nun hiç kimseyi incittiði görülmemiþtir.
Kapýsýna gelen herkesi kabul edip onlarla görüþmek
onlara iltifat ve ikramlarda bulunmak adetleriydi.
Bir defasýnda ziyaretine gelenlere bir yakîninin:
�Efendi�nin istirahata ihtiyacý var� diye geri
çevirmesine muttali olunca: - Burasý Hak kapýsýdýr.
Kimse geri çevrilmez. Hem de ihvanýn kötüsü
olmaz, buyururlar. Bu tavýr, onun insana ve
müslümana verdiði deðerin en güzel ifadesidir.
Torunu yaþýndakilere bile hitab ederken isimlerinin
sonuna Efendi, Bey sýfatlarýný ekleyerek konuþmasý
ayný anlayýþtan kaynaklanmaktadýr. H. Sâmi
Efendi, kendini Allah�a ve Allah�ýn kullarýna
hizmete adamýþ bir Hakk dostu idi. Daha
sülûkünün ilk yýllarýnda �Yaratýlaný Yaratan�ýndan
ötürü sevmek� esasýna baðlý kalarak, hizmeti
sohbete, gayreti de himmete vesile bilerek þevkle
çalýþýrdý. Nitekim Kelâmî dergâhý baðlýlarýndan
Cide müftüsü H. Hüseyin Efendi�ye yaptýðý
hizmetler her türlü takdirin fevkindedir. Kelamî
dergahýnda bulunan H. Hüseyin Efendi son
zamanlarýnda hastalanýr. Hastalýðýnýn þiddeti her
geçen gün artar. Ve nihayet Müftü Efendi
yataðýndan kalkamaz olur. Müridân birer hafta
nöbetleþe bakmaya baþlarlar. Hastalýðýn þiddeti
daha da artýrýnca acele ailesine bir telgraf çekilmesi
kararlaþtýrýlýr. Bu haberi duyan o zamanlar dergahýn
en genç müridi bulunan Sami Efendi mürþidi Es�ad

Efendi�ye: - Efendim, müsaade buyurursanýz da
Müftü Efendi�ye ben baksam ve âilesine telgraf
çekilmese, der. Es�ad Efendi de bu teklifi
memnûniyetle kabûl eder. H. Sami Efendi bundan
sonra tam on sekiz ay Müftü Efendi�ye en güzel
þekilde hizmet ederler. Görenler onun bu hizmetine
imrenirler. Müftü Efendi de yaþlý gözlerle: -
Allah�ým! Bana ne ihsanda bulunmuþsan hepsini
Sami Efendi�ye baðýþlýyorum, diye münacâtta
bulunur. Ve Es�ad Efendi ile görüþtüklerinde de:
Sami Efendi evladýmýz, bize hizmette inþallah
Hakk�ýn rýzasýna erdi, diye tebþiratta bulunur.
Aslýnda hayli zamandan beri dergahtaki hizmet-
lerin ekserisi bu genç ilmiyeli derviþ tarafýndan
görülmekte imiþ meðer. Gece herkes yataðýna
yattýðýnda o, gizlice kalkar, yapýlacak hizmetleri ifâ
eder, her tarafý temizler, sularý ýsýtýr ve öyle yataðýna
yatarmýþ. Nitekim Cide müftüsü Hüseyin Efendi,
saðlýklý zamanlarýnda erken kalkmaya çalýþýp bu
hizmetlerin kimin tarafýndan yapýldýðýný öðrenmek
istermiþ. Fakat ne mümkün. Bir sefer akþamdan
yatmamaða karar vererek bir kenara gizlenmiþ.
Yataðýndan kalkýp bu hizmetleri gören Sami Efendi
tam çöp tenekesini alacaðý sýrada Hüseyin Efendi
tenekeyi kapar ve: - Evladým bu hizmeti de fakîre
müsaade buyur, der. Sami Efendi nezaketle almak
isterse de Hüseyin Efendi: - Allah aþkýna býrak
deyince Sami Efendi de bu hizmeti ona býrakýr.
Ýrþad vazifesiyle memleketi Adana�ya gönderildi-
ðinde oradan Ýstanbul�a mürþidine hediyeler
göndermek adetiydi. Fakat o, hediyelerinin bizzat
kendi elinin emeði olmasýna büyük itina gösterirdi.
Rivayete göre ekinler biçildikten hasad toplandýk-
tan sonra tarlalara gider, yerlere dökülen baþaklarý
toplar, onlarý güzelce bulgur yapar ve Ýstanbul�a
gönderirdi. O�nun bu hâline muttali olan babasý: -
Oðlum, benim ambarlarým buðday oldu. Niçin
Efendi�ne onlardan göndermiyorsun? dedi. O da: -
O kapýya lâyýk olan el emeði, göz nurudur,
buyururlar. H. Sami Efendi Hazretleri kendisini
sevenleri ve baðlýlarýný eski kültürümüze ve bâ-
husûs eski harflerle okuyup yazmayý öðrenmeye
sevk ederlerdi. Hatta bu yüzden son yýllara kadar
eserlerini yeni harflerle neþre müsaade etmemiþti.
Ayrýca kendileri iyi derecede Fransýzca bildikleri
halde Batý kökenli kelimelerin Türkçe�de kullanýl-
masýndan hoþlanmazlar, böyle Fransýzca veya La-
tince asýllý kelimeleri asla kullanmazlardý. Mesela
ilaçlarýn isimlerini bile Latince adýyla deðil, kendi-
lerinin ona taktýklarý bir ad veya sýfatla zikre-
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derlerdi. Kýrmýzý hap, pembe þurup gibi. Bu
davranýþ lisanda özenti merakýyla Batý kökenli veya
uydurma kelime kullanmayý itiyad edinenlere bir
ibrettir. Sohbetlerinde bir ara Rûhûl-beyan Tefsirin-
den naklen köpeðin on hasletinden ýsrarla bahset-
miþlerdi de (bk Musahabe VI) hal sahibi bir ihvan
�Biz henüz köpeðin mertebesine gelemedik�
demekten kendini alamamýþtý. Sohbetlerinde nefs
düþmanýnýn insana kurduðu tuzaklardan bahseden
ve ihsana nefislerinin tehlikesinden korunabilmek
için þunlarý tavsiye buyururlardý: 1-Açlýk ve az
yemek, oruca devam, 2-Az uyumak ve teheccüde
devam, 3-Huþû ile ibadet, mânâsýný düþünerek
Kur�an okumak, 4-Zikr-i daim içinde bulunmak, 5-
Salih ve sadýklarla beraber olmak. Sâmi Efendi,
daima huzûr-i ilahîde bulunduðu ve her nefesinin
son nefesi olabileceði düþüncesiyle daima abdestli
bulunmaya ve abdest üstüne abdest almaya büyük
itina gösterirdi. Nitekim onun muhasebesini
tuttuðu bir zatýn tesbitine göre Efendi defterleri
abdestli yazardý. Yazma iþi bitince defterleri kaldýrýr,
abdest alýr, biraz Kur�ân okurdu. Az sonra ezan
okununca bu sefer namaz için tekrar abdest
alýrlardý. Onun irþaddaki usûlü Nebevî üslûpta idi.
insanlarýn kusurlarýný yüzlerine vurmaz, hatalarýn-
dan dolayý onlarý azarlamaz ve hele nefsi için hiç
kýzmazdý. Onlara örnek olmak sûretiyle irþad
etmeyi tercih ederdi. Ýrþadda en geçerli yol da
budur. Çünkü irþad halkalarý merkezden muhite
doðru yayýlýr. �Önce nefsinden baþlamak� esastýr.
Hiç kimseye açýkça �þunu yap, þunu yapma� demez,
dolayýsýyla bunu ihsas ettirmeye çalýþýrdý. Hiç
kimseye �Bizden ders al, bizim sohbetimize katýl gibi
emirler vermezdi. Hatta kendileri dikkat çekecek,
fitne uyandýracak ve riyâya dâvetiye çýkaracak
þekle müteallik þeylerden husûsiyle sakýnýrdý.
Ancak yakýnlarýný helal kazanca, faize bulaþmama-
ya teþvik ederler, bazan bunu samimi bulduklarýna
açýkça söylerlerdi. Deðilse dolaylý olarak ifade
buyururlardý. Þöhretten ve aþýrý hürmetten çok
rahatsýz olurlardý. Nitekim Ýstanbul Tahtakale�de
çalýþtýðý yýllarda önceleri öðle ve ikindi namaz-
larýnda Rüstempaþa ve Marpuççular camilerine
cemaata devam ederlerdi. Camide kendisini
tanýyanlarýn aþýrý tâzim ve hürmeti onu rahatsýz
etmiþ, bilâhare bu namazlarý yazýhanede kýlmaya
baþlamýþlardýr. Yalnýz, ihvâna; - Siz cemaata devam
edin, o þeref ve faziletten mahrum kalmayýn,
buyurmuþlardýr. Reisü�l-kurra ve hâdimu�l-Kur�ân
Gönenli Mehmed Efendi onun hakkýnda �Sâmi

Efendi bu ümmetin en büyüðü idi. Baþka ne
söylense boþtur � demiþti. Ali Yakub Hoca Efendi
de:�Takva bâbýnda bütün evsâfýyla selef-i salihin
zâhid ve âbidlerini andýran bu zatýn kemâlât-ý
mâneviyesi hakkýnda söz söylemek bizim gibi naçîz
bir abdý acizin kârý deðildir.� der. Mâhir Ýz Hoca
Efendi, gördüðü bir rüya üzerine muhýbb ve
baðlýlarý arasýna katýldýðý H. Sâmi Efendi Hazretleri
hakkýnda �O Hazreti Sami�dir. Biz devri pâdýþâ-
hîden beri neler gördük, fakat böylesine tesadüf
etmedik� diyordu. Bekir Haki Efendi de Sâmi Efen-
di�yi sevip takdir edenlerdendi ve Sâmi Efendinin
bir sohbetinden dönerken þunlarý söylüyordu. �Bu
zenginleri saatlerce diz üstü sessizce oturtmak.
Boðazdan gelen bir gemiyi Sarayburnu�nda
baðlamaktan daha zordur. Bizler bu iþi yapamayýz.
Bunu ancak Sâmi Efendi yapabilir.� Bekir Haki
Efendi belki bunlarý söylerken Es�ad Efendi�nin
Sâmi Efendi�ye verdiði icazetnamede çizdiði irþad
stratejisinden habersizdi. Es�ad Efendi þöyle diyor-
du: Ýcazetnamede �Ne ticaret, ne de alýþveriþin
Allah�ýn zikrinden alýkoyamadýðý kimseler vardýr.�
(Nur, 37) ayeti celîlesinin ilan hükümlerine vakýf
olan muhterem ihvanýmýza arz edebilirim ki,
bâtýnýný tasfiye ve nefsim tezkiyeye talib olanlarýn...
Sâmi Efendi�nin sohbetlerine devam ve açýkla-
yacaðý usûl ve adaba gösterecekleri gayret ve ihti-
mam sayesinde bu isteklerine kavuþacaklarda þüp-
he yoktur. � (Mektubat, 134 Mektup sh. 361)
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Sosyolojinin kurucusu... 
Tarih felsefesinde deha. 
Psikoloji usullerini tarihe uygulayan ilk âlim... 
Bundan altý asýr evvel, Hicri 732 miladi 1332'de

Tunus'ta doðdu. Babasýndan ilim tahsil etti. Ýlk
önce Kur'an'ý ezberledi. Yedi kýraat þeklini öðrendi.
Edebiyat, fýkýh ve hadis ilimlerini öðrendikten
sonra aklî ilimleri de tahsil etti. Genç yaþýnda
âlimlerin meclisine girdi. Bilgi ve faziletlerinden
istifade etti. Herbirinden icazetnameler aldý. Bir
seyahatte, Fas Emiri Ebu Ýnan'ýn veziri oldu.
Kendisini kýskanan memurlarýn iftiralarý yüzünden
hapsedildi. Ebu vefat edince yeni Emir onu serbest
býraktý ve umumî kâtipliðine tayin etti. Kabilelerin
isyaný üzerine Emir iktidarý kaybetti. Bunun üzerine
Ýbn-i Haldun Gýrnata'daki Beni Ahmer devletine
gitti ve burada tarih çalýþmalarý için müsait zemin
buldu. 

Kastil Kralý'na elçi olarak gönderildi. Vezir Ýbn-
i Hatip'in rekabeti yüzünden Gýrnata'dan ayrýlmaya
mecbur oldu. Becaye Emiri Ebu Abdullah'ýn
davetini kabul etti ve ona vezirlik yaptý. Becaye ile
Constantin arasýndaki gerginlikleri gidermeye
çalýþtý. Siyasî hayatýn istikrarsýzlýðý onu ilmi
çalýþmalarý için Telemsan'da yerleþmeye zorladý.
Fakat idarî kabiliyetinden faydalanmak üzere davet
edenlerin çokluðu onu tekrar faal hayata soktu.
Telem san Sultam Ebu Hama onu hudutlarý
koruyan kabilelere baþkan tayin etti. Bu askeri
vazife münasebetiyle Ýbn-i Haldun sahra halkýný
tanýma ve göçebeler hakkýnda derin tetkikler
yapma fýrsatýný buldu. Zaten tarihle ilgili görüþlerini
bu tecrübeler vasýtasýyla kristalize etti. 

Tunus'ta, Fas'da, Cezayir'de ayrý hanedanlar hü-
küm sürüyordu. Köylerin ve kervanlarýn kabileler-
ce yaðma edilmesi, hanedanlar arasý savaþ, þehirle-
rin emniyetsizliði, sahradaki otorite boþluðu istik-
rarlý bir hayatý engelliyordu. 47 yaþma gelmiþti ve
devamlý okumalarý, siyasî tecrübeleri ile büyük bir
malumat, bilgi biriktirmiþti. Siyasî hayatý býrakarak
kendi tabiri ile "yeni bir ilim" yazmaya karar verdi.

Bu suretle Selâme Oðullan Kalesi'ne çekilerek dört
yýlda meþhur "Mukaddime"sini yazdý. Eserini
Sultan'a ithaf etti ve yazma nüshayý kütüphaneye
verdi. Ýbn-i Haldun neticeyi beklemeden Hacca
gitmek için Tunus'tan gemiye bindi. Dönüþünde
onu hayranlýkla karþýlayan Mýsýr'a yerleþti. El-
Ezher'de ders verdi ve Kadý'ül-Kudat (kadýlarýn
kadýsý) tayin edildi. Timurlenk Beyazýt'ý yendikten
sonra Mýsýr'ý zapta kalkmýþtý. Melik Nasýr tehlikeyi
atlatmak için Ýbn-i Haldun'u Þam'a elçi olarak
gönderdi. Vaktinde yapýlan bu hareket tesirini
gösterdi ve Mýsýr'ý istiladan kurtardý. 

Mukaddimesinde modern tarih felsefesine ve
modern sosyolojiye rehberlik yapacak bir tarih teo-
risi ortaya koydu. Ýbn-i Haldun tarihte iki manzara
görüyor. Birincisi: Kronik. Ýkincisi: Asýl tarih.
Kronik, vakalarýn tasviridir ve yalnýzca edebî deðeri
vardýr. Tarihin ise bazý prensipler ve sebeblerin
yorumlanmasýna ve muhakemeye ihtiyacý vardýr.
Ýþte buradan tarihin hakikati doðar. Tarih yalnýz
gerçek hâdiseler deðildir; ayný zamanda bunlarýn
gerçekleþmesini gerektiren þartlarýn tahlilidir. Bu
þartlarýn tetkiki çok geniþ olabilir ve insan cemiye-
tinin bütün manzaralarýný kuþatabilir. Ýnsan cemi-
yeti bütünlüðü ile ele alýnmýþtýr. 

Ýbn-i Haldun'un hükümdarlar katýnda dolaþma-
sýný bir kusur olarak isnad edenler, ýstýraplar ve
kargaþalýklar içinde çalkalanan o devrin Endülüs'ü
ile Batý Afrikasý gibi ülkelerde yaþayanlar için
bunun bir kusur teþkil etmeyeceðini unutuyorlar.
Birbiriyle çekiþen bu hükümdarlar arasýnda
bulunmanýn, bir ilim adamý ve bir müþahedeci
olarak Ýbn-i Haldun'a çok yönlü faydalarý olmuþtur.
Sanki hükümdar ve idareciler Ýbn-i Haldun için bir
tecrübe tahtasý olmuþtur. Devletlerin hallerini
gözleriyle görmüþ, yüksek dehasý ile hâdiselerin
sebeb ve amillerini incelemiþ ve bu incelemeler,
eserini bu metoda göre yazmasýna da bir amil
olmuþtur. Eðer Ýbn-i Haldun'un bu renkli hayatý
olmasa idi Mukaddime'sini bu þekilde mükemmel
olarak yazamazdý. 
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Ýbn-i Haldun görüþ ve düþüncelerini müþahede
ve tecrübeye dayandýrmýþtýr. Günümüzde Sosyal
Psikolojinin söylediklerini altý asýr öncesinden
söylüyor: Ýnsan alýþkanlýklarýnýn ve kazandý ki an
nýn mahsulüdür. Yoksa tabiat doðuþtan mizacýnýn
eseri deðildir. Kavimlerin karakterleri varsa, bunlar
da onlarýn kazandýklarýnýn eseridir. Bundan dolayý
âdetler insan tabiatýný deðiþtirirler. Bir þeye alýþý-
lýnca o görenek ve âdet olur. Âdet de tabiat (huy)
olmaya kadar gider. Böylece insan karakterlerini
sosyal faaliyette kazanýr. 

Sosyal hâdiseler üzerinde coðrafi tesire büyük
ehemmiyet vermektedir. Ýklimin kiþiliðe, coðrafya-
nýn aktiviteye; gýdalarýn yine insan karakterine tesir
ettiðini söyler. Batýda bu anlayýþ, fazla abartýlarak,
"insan yediðidir" denmiþtir. Daðlýlar sert, mert ve az
konuþan insanlardýr. Sahillerde yaþayanlar yayvan
ve nemli vücutlu olurlar. Aþýn iklimler toplumun
refahýna elveriþli deðildir. Bundan ötürü medeni-
yetler mutedil iklimlerde kurulmuþtur. Bu medeni-
yetler daha istikrarlý ve çevreye intibaklýdýrlar.
Modern sosyoloji ve coðrafyacý ekol de ayný kanaat
ve görüþlere iþtirak etmektedirler. Zencilerin hafif-
meþrep, oyun ye eðlence düþkünü olmalarýný iklim-
lerinin fazla sýcaklýðýnýn beyinlerine olan tesirinde
görür. Ona göre kanaat, darlýða ve yoksulluða ta-
hammül, sade yaþayýþ, kiþiler için en güzel fazilet-
lerdendir. Kendisi göçebe hayatýna düþkündür. Gö-
çebelerin ahlâk, terbiye, mertlik, insaniyet, kahra-
manlýk, bahadýrlýk ve cesaret bakýmýndan þehirli-
lere nispetle çok yüksek bir derecede bulunduðunu
bu eserinin birçok yerinde tekrarlar. Þehirlere
yakýn, tekellüflü yaþayýþýn itiyat ve icaplarýna düþ-
kün olan kavimlerle temasta bulunan göçebelerin
mertlik, fedailik ve bahadýrlýk meziyetleri o nisbette
eksilir. 

Devletlerin kuruluþ çaðý fedaîlik, hamiyet ve
kahramanlýk devresi olduðu için tekâmüle doðru
yürüme çaðýdýr. Servet kazanýlmýþ olduðu için ikinci
devre rahatlýða ve tekellüflü hayatýn âdet, itiyat ve
israflarýna dalma çaðýdýr, üçüncü devre, tekellüflü
hayatýn neticesi olarak yorulma, yýpranma ve
ihtiyarlama çaðýdýr, ihtiyarlýk bir kere çöktü mü
artýk ondan kurtuluþ yoktur. Ancak taze kuvvetler
kullanmak suretiyle tamir ve revizyon sayesinde
devletlerin ömürleri uzatýlabilir. Fakat her halde
yýkýlma mukadderdir. Ýnsanlar ölümden kurtulama-
dýklarý gibi, devletler için de yýkýlmaktan kurtuluþ
yoktur. Her kemalin bir zevali vardýr. 

Medenî hayatýn lezzet ve nimetleri içinde
yaþayarak yýpranmamýþ olan kavimlerin diðerlerine
nispetle devlet kurmaya ve memleketler fethet-
meye daha muktedir olduðunu söyler. Cenab-ý
Hakkýn, Ýsrail Oðullarýný kýrk yýl Tin Sahrasýnda
dolaþtýrmaktan maksadýnýn; onlarý istiklâl kazan-
maya ve korunmaya alýþtýrmak; kendilerine va'de-
dilen mukaddes topraklarý fethedebilmeleri için
þecaatli ve cesaretli olarak yetiþtirmek; zillet ve
hakirliðe alýþmýþ olan neslin yerine dayanýklý, mert
ve cesur yeni bir nesil yaratmak olduðunu ileri
sürer. 

Ýbn-i Haldun'a göre tebaa veya hükümdar
olmak izafi þeylerdir. Hükümdar halkýn maslahatýna
riayet etmeye mecburdur. Hükümdarýn kýyafetinin,
þekil ve suretinin, akü ve fikrinin keskinliðinin halk
için ehemmiyeti yoktur. Hükümdar demek,
halkýnýn iþ ve maslahatýna bakan, tebaa ise,
baþlarýnda iþlerine bakan hükümdarlarý bulunan
cemiyettir. Ýdaresi, güzel ve halký için faydalý olursa,
hükümdardan maksad ve gaye meydana gelmiþ
olur. Aksi halde hükümdarýn vücudu, halk için
zararlýdýr. 

Ýbn-i Haldun'a göre, hükümdarýn ve memur-
larýn ticaretle meþgul olmasý, tebaa için zararlýdýr.
Çünkü bunlarýn ticaretle meþgul olmalarý zulme yol
açar. Zulüm ise sosyal hayatýn düzenini bozar,
medeniyetleri ve mamureleri yýkar. Halka aðýr
vergiler yükletmek ve mecburi hizmetlere tabi
tutmak zulümdür, bu da sosyal hayatýn düzenini
bozar, halkýn çalýþma duygusunu öldürür. 

Ýbn-i Haldun'un þehirlerin kuruluþu hakkýndaki
fikrini okuyan kimse yirminci asýrda yetiþen bir
sosyolog ve þehir iþleri uzmanýnýn ilmî bir raporunu
okuyormuþ gibi bir hisse kapýlabilir. 

Birinci kitabýn, dördüncü bölümü, beþinci
fasýlda, þehirler kurarken þartlara riayet etmemiþ
olduklarý için Arablar tarafýndan kurulmuþ þehir-
lerin yýkýlmýþ olduðunu söyler. O, þehirlerin kurulu-
þunu ve istihsal, sanat ve zanaattan da kendi ikti-
sadi nazariyesine dayanarak gözden geçirir. 

Ýbn-i Haldun, sosyolojinin kurucusudur. Her ne
kadar ondan önce Farabi'nin eserlerinde, bilhassa
sosyal ve siyasî hayatýn kanunlarýna ait ilk temel-
lerin atýlmýþ ve tohumlarýnýn ekilmiþ olduðu
görülürse de bunlarýn hiçbiri Ýbn-i Haldun'un
ortaya koyduklarýný ve dehasýný küçültmez, bu ilmi
müstakil bir hale getiren ve koyduðu kanunlara
göre inceleyen odur. Ayrýca Ýbn-i Haldun'u Os-
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manlý Sultanlarýnýn en çok okuduklarý bir þahsiyet
olarak görüyoruz. 

Ýbn-i Haldun, kazanç ve hayatta faydalandýðýmýz
herþeyin insanýn emek ve çalýþmasýnýn kýymeti
olduðunu söylemekle yeni bir nazariye ortaya atmýþ
oluyor. Emek hakkýndaki bu görüþlerine bakarak
onu sosyalistlere yaklaþtýrmak isteyenler vardýr.
Hâlbuki o, mülk ve sermayeler meþru yollarla elde
edildikten sonra masundur, ne devlet ve ne de
cemiyet bu sermaye ve mülklere el azaltamaz
demektedir. Ýbn-i Haldun, emek ve çalýþmaya bu
yolla kýymet biçtikten sonra, kazanan çeþitlerini,
kazanç temin eden hüner, sanat ve zanaatlarý
anlatmaya baþlar. Sanayinin inkiþafýnýn en mühim
amillerini anlatýr. Ýhtikârcýlýðý, ilmî fakat þiddetli bir
dil ile kötülüyor. Ýhtikâr yapmanýn neticesi,
muhtekir için çok kötü olacaðým anlatýyor. Sanat
ve zanaatýn, bilhassa sanayin inkiþafýný ihtiyaç ve
kültür bakýmýndan çok güzel ve çok ilmî bir þekilde
izah ediyor. 

Ýbn-i Haldun'a göre ilim ve fenlerin geliþmesi ve
ilerlemesi, sosyal ve medenî hayatýn inkiþafýna
baðlýdýr. Yani sosyal hayat geliþtikçe onlar da
geliþecektir. 

Avrupalýlar gerek Ýbn-i Haldun'un þahsýna ve
gerek tarihine ve bilhassa Mukaddime'sine pek
büyük ehemmiyet vermiþlerdir. Avrupa dillerinde
yazýlan büyük ve küçük hacimdeki ansiklopediler
baþta olmak üzere Ýbn-i Haldun'dan ve Mukaddi-
mesinden bahsederler. Arab ve Arab edebiyatý
tarihine dair eserler yazan bütün yazarlar, Ýbn-i
Haldun ve eserleri hakkýnda bilgi vermiþlerdir. 

Onun tarih tenkidi ve içtimai mevzularla ilgili
yazýlarýndan bazý misaller verelim: "Çok vakit,
haber ve' hadiseleri iþiten kimse vukuu mümkün
olmayan haberleri kabul etmektedir. Nitekim
Mesudi, deniz hayvanlarý Ýskenderiye'nin binasýna
mani olduklarý vakit, Ýskender'in aðaçtan bir tabut
yaptýrarak içine camdan bir sandýk koymuþ ve bu
sandýðýn içine girerek denizin içerisine dalmýþ
olduðuna dair vukuu mümkün olmayan bir haber
nakletmektedir. Bu habere göre Ýskender, deniz
altýnda gördüðü þeytanlardan ibaret olan bu hay-
vanlarýn þekil ve suretlerini madenden yaptýrarak
binalarýn karþýlarýna diktirmiþ, Öteki hayvanlar
denizden çýkarak bu heykelleri gördüklerinden
kaçmýþlar, bu suretle bunlarýn saldýrýlarýndan kur-
tulduktan sonra Ýskender, þehrin yapýþým tamam-
lamýþtýr. Hikâye uzun ve hurafeler kabilinden olup

camdan yapýlan bu tabut, billurdan olduðu için;
denizin dibine kadar (basýnçla sýkýþýp kýrýlmadan)
ulaþmasý, dalgalara, (taþ ve kayalara) çarpmadan
saðlam kalmasý mümkün deðildir; hükümdarlar
kendilerini böyle tehlikelere atmazlar; denize dalan
kimse, sandýk içinde olsa dahi normal olarak bu
sandýk nefes almasý için ona dar gelecek ve
havasýzlýktan Ötürü ölecektir. Bu bakýmdan önce,
haber verilen bir þeyin hadd-i zatýnda mümkün
olup olmadýðý itibariyle doðru olmasý þarttýr." 

"Açlýk yularýnda ölenleri açlýk öldürmez, onlarý
alýþmýþ olduklarý tokluk öldürür. Az katýk ve az
yaðla geçinerek, bu yaþayýþý itiyat haline getiren-
lerin ise, normal olan rutubetleri artmadan eski
halini muhafaza eder ve tabii olan her türlü yemeði
kabul eder. Bu gibi insanlarýn yemeklerinin deðiþ-
mesi baðýrsaklarda kuruma husule getirmez, iti-
dalden uzaklaþmaz. Bolluk ve geniþlik içinde yaþa-
yarak her türlü katýk ve yemekleri yiyenler, açlýk
çaðlarýnda çok ölürlerse de darlýk içinde yaþamaya
alýþmýþ olanlar sað kalýrlar, ölmezler. Bunlarýn
hepsinin de asýl sebebi, þudur; besinlere alýþmak
veyahut besinleri býrakmak bir alýþkanlýk iþidir.
Çünkü nefis bir þeye alýþýrsa, o iþ nefis için bir tabiat
olur. Nefis her renge girer. Doktorlar: "Açlýk helak
edicidir" derler. Onlarýn vehimleri, kendilerini
birdenbire yemekten mahrum ederek aç býrakmak
manasýna hami edilmelidir. Bu takdirde açlýðýn
tesiri ile baðýrsaklar kesilir, helak etmesinden kor-
kulan hastalýklara tutulur. Fakat sofilerin yaptýklarý
gibi, riyazatla ve yavaþ yavaþ yemekleri azaltmak
suretiyle olur ise, helaki mucip olmaz. Riya-zatý
býrakarak eski hale dönülmek istenildiði vakit dahi
tedrice riayet ederek yavaþ yavaþ geçiþ yapýlmalýdýr.
Birdenbire eskisi gibi yemek yemeðe baþlandýðý
takdirde, riayet etmeyen kimsenin ölümünden
korkulur. Biz 40 gün ve bundan daha fazla açlýða
dayanan kimseleri gözümüzle gördük." 

"Yenilen kimse yanlýþ fikre kapýlarak, bütün iþ ve
hareketlerinde kendisini yeneni örnek edinir ve
ona benzemeye çalýþýr. Onun galebesinin, alýþtýðý
âdetten, meslek ve mezhepten ileri geldiði vehmine
kapýlýr bunu da galebesinin sebepleri ile karýþtýrýr.
Oðullarýn babalarýna benzemeleri hususundaki
hallerine dikkat edersen, oðullarýn daima babalarým
kendilerine rehber edinmekte olduðunu görürsün.
Bu da oðullarýn babalarýnýn olgunluk ve üstünlük-
lerine inanmalarýndan ileri gelmektedir. Bu hal
çaðýmýzda Endülüs'te gözükmektedir. Bu ülkedeki

..85..
sayý 28 / 2007

KARDELEN / MAYIS



müslümanlar kendilerine galebe çalmakta olan
Gal'leri kendileri için rehber edinmektedirler.
Giyim ve kuþamlarý, birçok âdet ve halleri itibariyle
onlara benzemeye çalýþýrlar, onlar gibi duvarlarýna
ve su havuzlarýnýn ve evlerinin duvarlarýna resim
ve heykelleri çizerler ve koyarlar. Bunlarý gören bu
hallerin istila vesikasý olduðunu hikmet gözü ile
görebilirler. Bu halleri gören : ''Halk hükümdarýn
dinindendir." sözünün manasým anlar. Çünkü
bunlar bu kabilden olan þeylerdir. Hükümdar,
idaresi altýnda bulunanlardan üstündür." 

"Bir devlette halka yüklenen vergilerin miktarý
az olursa, halk çalýþarak para ve servet kazanmaya
heves ve raðbet eder, memleket mamur, hale gelir.
Vergiler azalýnca istihsal (üretim) artar, mal ve para
kazanmanýn yollan, çoðalýr. Bir memleketin iman,
bayýndýrlýðý artar; vergileri azalýrsa, o devletin
hâkimiyeti devamlý ve istikrarlý olur." 

"Tekellüflü yerleþik hayatýn ihtiyaç ve talepleri-
nin çeþitleri çoðalmakla masraflar çoðalýr. Pazarlar-
dan satýlan þeylerden vergiler alýnmasý pahalýlýðý
artýrýr. Çünkü tacirler ve halk vergi nisbetinde sa-
týlýk eþya ve maddelerin fiyatlarýný yükseltmekte-
dirler. Bunlar bütün masraflarýný hatta kendilerinin
geçinme masraflarýný dahi satýlýk mallara yükle-
mektedirler. Masraflarýn artmasý itidali aþarak israf
derecesini bulur. Zaruri olmayan ihtiyaçlarý, zaruri
hale getirip böyle yaþamaya alýþan insanlar bunlarý
temin etmek için bu sefer kendilerini zorlarlar.

Normal kazanç yetmez olur. Bunun tesiri ile fýsk ve
fücur artar, meþru ve gayr-i meþru yollarla geçinme
vasýtalarý elde etmek üzere türlü çarelere baþvu-
rulur. Fakirler bunu düþünmekle meþgul olur, bu-
nun vasýta ve hilelerini arar. Neticede yalancýlýk,
kumar, aldatma, hýrsýzlýk, yalandan yemin etme,
ihtikâr hüküm sürer. Bu ahlâksýzlýk ve onun namus
ve þerefe dokunan kötülükleri herkesin gözü
önünde açýk bir surette iþlenir. Ahlâksýzlýk ve çirkin
iþler çoðalýnca, deðiþmeyen ilahî kanun kendisini
gösterir: "Bir þehir ve bölgeyi helak etmek istediði-
mizde, biz onun bolluklar içinde yaþayan cebbarla-
rýna, kötülüklerden sakýnmayý emrederiz. Onlar
bizim buyruðumuzun tersine olarak fasýk kesilirler
ve bununla cezaya çarpýlmaya müstahak olurlar.
Biz artýk o þehri ve bölgeyi, yer ile düz bir hale
getiririz." (k) 

<Kaynak: Mukaddime (3 cilt, çev. Zahir Kadiri
Ugan. 1954-57, 1%8); Þifa'al-Sail li Tahzip al-
Masa'il (yay. Muhammed Tawit at-Tanjî, 1958). 

NOT: Ýbn-i Haldun'un bazý görüþlerini olduðu
gibi aktarmaya çalýþtýk. Ebetteki büyük düþünür
kendi devrinde cereyan eden olaylardan sýyrýlama-
mýþtýr. Bu bakýmdan, durumun okuyucularýmýz
tarafýndan göz önünde bulundurulmasý gerekir.
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Kültür: Ýstanbul�a dev kütüphane 
Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Mustafa

Ýsen�in katýldýðý toplantýda 50�ye yakýn bilim adamý
ve kütüphaneci yer aldý.

Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca kurulmasý
planlanan �Ýstanbul Kütüphanesi� taslak projesi,
kütüphanecilik uzmaný, akademisyen ve sivil
toplum kuruluþu temsilcilerinin katýlýmýyla
düzenlenen toplantýda tartýþýldý. 

Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesinde
düzenlenen toplantýda konuþan Kültür ve Turizm
Bakanlýðý Müsteþarý Mustafa Ýsen, ülkenin bilgi
toplumu olma yolunda, Türk kültür, sanat ve bilimi
ile evrensel kültüre katký saðlayacak bir kurum
oluþturmak amacýyla �Ýstanbul Kütüphanesi�
kurma çalýþmalarýna baþlandýðýný kaydetti. 

Ýsen, planlanan kütüphanenin klasik anlamýyla
bir kütüphane olmayacaðýný ifade ederek, �Bu kü-
tüphane, kültürel mirasýmýzýn modern kütüphane-
cilik hizmetleriyle sunulacaðý, sadece bir þehrin
yada bir bölgenin halkýna deðil dünyaya hizmet
götürecek,Türk ve dünya basýlý kültür örneklerini
bir araya getirmiþ milyonlarca kitaplýk bir koleksi-
yondan, çevrimiçi kaynaklara; dünya çapýnda
merak uyandýran nadide el yazmasý ve nadir eser
sergilerinden, bu eserlerin farklý dillerdeki çevirile-
rinin okunabildiði sanal müzelere; çocuklarýn ve
gençlerin deneyler yaparak öðrenebilecekleri bilinç
merkezinden eðitim atölyelerine, kültürel ve eðitsel
etkinliklerden sanat galerilerine, konferans merke-
zine; kitapevlerine ve dinlenme alanlarýna dek
toplumun her türlü kültürel ve sanatsal ihtiyacýna
cevap verecek bir mekân olacak.� diye konuþtu.

Rami�ye yapýlacak
Rami kýþlasýnda yapýlmasý öngörülen kütüphane

için hazýrlanan taslak projeyi tartýþmaya açtýklarýný
bildiren Mustafa Ýsen, projenin bu tür toplantýlarda
dile getirilecek görüþ ve öneriler doðrultusunda
þekilleneceðini sözlerine ekledi.

(Türkiye)

Bilim-Teknik: Kanseri önleyen gen 
Bilim adamlarý kanserle mücadele eden bir gen

buldu. Bu genin insanlarýn yüzde 10�unda
bulunduðu ve bu insanlarýn akciðer kanserine
yakalanmadýðý belirlendi.

Ýngiltere�nin Dandee Üniversitesi�nden bilim
adamlarý, kanserle mücadele eden bir gen belirle-
diklerini bildirdi. 

Araþtýrma grubu, bazý kiþilerin neden kansere
yakalanmadýðýnýn öðrenilmesinde bir adým daha
attýðýna inandýðýný belirterek, belirli bir genin farklý
varyasyonunu taþýyan bazý kiþilerde, akciðer kanseri
oluþma ihtimalinin daha düþük olduðunu tespit
ettiðini kaydetti.

Her 10 kiþiden birinde var
Araþtýrmada ayrýca, herkeste bulunan �CYB1-

B1� geninin bu varyasyonunun, kansere sebep olan
proteinin parçalanmasýnda daha hýzlý ve daha etkili
davrandýðýnýn belirlendiði kaydedildi.

Araþtýrmada, �CYB1B1� geninin bu varyasyo-
nunu yüzde 10�dan daha az kiþinin taþýdýðý belir-
tildi. Grubun baþkaný doktor Thomas Friedberg de
yaptýðý açýklamada, bu buluþlarýnýn kanser tedavi-
sinde yeni yaklaþýmlara kapý açmasýný umduklarýný
söyledi. 

Dundee�deki Ninewells hastanesinde çalýþma-
larý yürüten Friedberg, bu geni taþýyan kiþilerde
tehlikeli kanser proteininin üç kat daha hýzlý
parçalandýðýný tespit ettiklerini bildirdi. 

3 yýldan fazla süredir bu araþtýrma üzerinde
çalýþan uzman grubun þimdi, bu keþiflerinden
kanserin diðer türleri için bir çýkarým yapýp
yapamayacaðýna baktýðý belirtildi.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Diyabete karþý ebegümeci insülin gibi 
Yalancý ebegümecinin, kan þekerini düþürüp,

yara iyileþtirdiði anlaþýldý
Tayland Chulalongkorn Universitesi Eczacýlýk
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Fakültesi Öðretim üyesi Dr. Sukanya Nimmannit
Jesadanont, tropikal ülkelerde yetiþen �Malvastrum
Coromandelianum� (yalancý ebegümeci) bitkisinin
kan þekerini düþürdüðünü, yaralarý iyileþtirdiðini
belirledi. 

Antalya�da devam eden 1. Uluslararasý Týbbi
Aromatik ve Baharat Bitkileri Konferansý�na
katýlan Jesadonont, 2005 yýlýndaki araþtýrmasýnda,
malvastrum coromandelianum bitkisinin insülin
etkisi uyandýrarak, kan þekerini düþürdüðünü ve
yaralarý kýsa sürede iyileþtirdiðini belirlediðini
vurguladý. 

Hastalarýn enjektörle vücuda insülin verilme-
sinden þikâyet ettiklerini, bilim adamlarýnýn da
bunun dýþýnda yöntem arayýþlarýna girdiðini ifade
eden Dr. Jesadanont, solunum yoluyla alýnan insü-
linin yan etkilerinin ise henüz tam belirlenemedi-
ðine iþâret etti. 

Hastalar için en kolay uygulama yolunun insü-
linin içilerek alýnmasý olduðunu belirten Jesada-
nont, þu anda bitkinin formülünün hazýrlandýðýný
bildirdi. 

Jesadanont, �Araþtýrmalar tamamlandýðýnda,
þeker hastalarýnýn insülin iðnesi yapmasýna gerek
kalmayacaðýný umuyorum. Bitkinin ayrýca diðer
önemli özellikleri de antibakteriyel olmasý ve
yaralarý kýsa sürede iyileþtirmesi. Bu etkisiyle de çok
yararlý bir bitki� dedi. 

Ekibiyle birlikte toz haline getirdikleri bitkisel
ürünün patentini aldýklarýný da kaydeden Jesada-
nont, hayvanlar üzerindeki denemelerinin ardýn-
dan aldýklarý olumlu sonuç sonrasý hastalar üze-
rinde de kullanmaya baþladýklarýný ve herhangi bir
olumsuz etkiyle karþýlaþmadýklarýný belirtti. 

Bitkinin kullanýmýnda dozun çok önemli oldu-
ðuna iþaret eden Jesadanont, bu nedenle kullanýma
geçildiðinde doktor kontrolünde uygulanmasýnýn
yararlý olacaðýný sözlerine ekledi.

(netGazete)
!

Saðlýk: Bir kase yoðurt cilde parlaklýk veriyor 
Sindirimi kolay, karbonhidrat, protein, yað,

vitamin, kalsiyum ve fosfor bakýmýndan oldukça
zengin bir besin olan yoðurt, insan vücudunun
birçok ihtiyacýný tek baþýna karþýlayabiliyor.

Trakya Üniversitesi�nde görev yapan Prof. Dr.
Faruk Yorulmaz, saðlýklý olmak ve saðlýðý korumak

için yoðurdun çok önemli bir besin maddesi
olduðunu söyledi. 

Ayrýca, Prof. Dr. Yorulmaz, bir kase yoðurda iki
kaþýk maya katýlarak hazýrlanan maskenin cilde de
parlaklýk verdiðini kýrýþýklýklarý önlediðini ifade etti. 

Kansere karþý etkili 
Yorulmaz, yoðurdun, vücudun hastalýklara karþý

direncini saðlayan baðýþýklýk sistemini güçlendirdi-
ðini ve hastalýk yapan mantarlar da dahil olmak
üzere bütün mikroplardan, sindirim sistemini tutan
kanserlere kadar pek çok hastalýktan koruduðunu
anlattý. 

Yoðurdun büyüme ve geliþme çaðýnda olan
çocuklar için önemli bir gýda olduðunu kaydeden
Yorulmaz, �Yoðurt raþitizmden korur. 

Menopoz sonrasý kadýnlarda ve yaþlý erkeklerde
kemikleri güçlendirir, kýrýlmalarý önler. 

Yoðurt, bebeklerin kemik ve diþ geliþimine de
yardýmcý olur. Baðýþýklýk sistemlerini güçlendirir. 

Baðýrsaklarda faydalý mikroplarýn oluþumunu
hýzlandýrýr, ishalden korur� dedi.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Kalbe âcil müdahale hayat kurtarýyor 
Uzmanlar, daha önce kalp rahatsýzlýðý olduðu

bilinen bir hastanýn 20 dakikayý geçen bir göðüs
aðrýsý olduðunda mutlaka bir hekime baþvurmasý
gerektiðini bildirdi.

Kalp krizlerinin büyük bir kýsmýnýn kalp kasýna
kan ve oksijen taþýyan atardamarlarda pýhtý oluþu-
mu sebebiyle meydana geldiðini söyleyen kardiyo-
loji uzmanlarý Doç. Dr. Suat Altýnmakas ve Doç.
Dr. Enis Oðuz, kalp krizine anýnda müdahalenin
önemini anlattýlar. 

Týkalý damar açýlýyor 
Kalp krizi geçiren ya da yüksek riskli kabul

edilen hastalara erken dönemde yapýlan müdaha-
lenin hastanýn hayatýný kurtardýðýný dile getiren
Altýnmakas, riski azaltmak için yapýlan iþlemin ilk
basamaðýnýn anjiyo olduðunu, daha sonra balon ya
da stentle damarýn açýldýðýný söyledi. 

Kriz durumunda kullanýlan damar açýcý ilaçlarýn
ilk etapta etkin olabildiðini belirten Altýnmakas,
�Hasta göðüs aðrýsý baþladýktan sonra üç saat içinde
kliniðe ulaþmadýysa acil anjiyonun etkinliði çok
daha yüksek oluyor. 
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Çünkü verilecek ilacýn iþe yaramasý için en az
bir saat ya da 90 dakika geçmesi gerekiyor. Bu süre
içinde kalp kasý hücreleri ölmeye devam ediyor.
Direkt stent yaptýðýmýz zaman darlýða kýsa sürede
çözüm buluyoruz. 

Böylece o hücrelerin canlý kalmasýný saðlýyoruz.
Hücreler bir defa ölürse tekrar canlanamaz. Dolayý-
sýyla kalp krizinin getireceði riski minimuma indire-
bilmek için hastaya hemen anjiyo yaparak týkalý
damarý buluyor ve uygunsa açýyoruz� diye konuþtu.

Ýlk iþaret göðüs aðrýsý
Hastanýn hastaneye baþvurmasýný saðlayan tipik

belirtinin genellikle göðüs aðrýsý olduðuna dikkat
çeken Enis Oðuz ise, kriz geçiren hastalarýn baský
tarzýnda, genellikle ölüm korkusu ile birlikte gelen,
beraberinde terlemenin de olduðunu, bazen
kusmanýn eklendiðini oldukça þiddetli, sanki göðüs
kafesi bir mengene ile sýkýþtýrýlýyormuþ gibi bir aðrýyý
tarif ettiklerini söyledi. 

Oðuz, daha önce kalple ilgili problemleri olan
kiþilerin bu aðrýyý iyi bildiklerini hatýrlatarak,
�Yürürken ya da son birkaç haftadýr kýsa süreli
dinlenme esnasýnda aðrýsý olan hastalar, aðrýnýn
karakterini zaten tanýyorlar. 

Önemli olan olayýn farkýnda olmayan daha genç
ya da öncesinde yürürken ya da istirahat anýnda
kýsa süreli aðrýlar yaþamamýþ hastalar. Bunlar aðrýyý
bilmiyorlar, bu yüzden de o gelen aðrýyý bazen kas
aðrýsý olarak yorumlayabiliyorlar. Bu da bu kiþilerin
hastaneye baþvurma süresini uzatýyor� dedi. 

Hücrelerin %90�ý ölüyor 
Aðrýnýn yerinin deðiþebildiðine dikkat çeken

Altýnmakas, �Çene ile göbek arasýndaki aðrý kalp
krizinin belirtisi olabiliyor. Ancak sýklýkla görülen
halk arasýnda �iman tahtasý� denilen kemiðin
arkasýnda hissedilen, basýnç tarzýnda aðrý. 

Bazen göðüs aðrýsý hiç olmadan kolda aðrý
olabiliyor. Ayrýca aðrý göðüs aðrýsý hissedilemeden
veya göðüs aðrýsýna ek olarak omuzlarda, sýrtta ve
bazen çene, bazen de alt çenedeki diþlerde aðrý
þeklinde görülebiliyor. Genel olarak rastladýðýmýz
göðsün ortasýnda, ikinci olarak kollarda ve sýrtta
görülen aðrýdýr� dedi. 

Aðrý varsa hastaneye baþvurun 
Herhangi bir göðüs aðrýsý hissedildiðinde

hastaneye baþvurulmasýný tavsiye eden uzmanlar,
�Daha önce kalp problemi olduðu bilinen bir
hastada 20 dakikayý geçen bir aðrý olduðunda

mutlaka bir hekime baþvurarak elektro çektirme-
sini tavsiye ediyoruz. 

Ýlaç tedavisine göre acil müdahalenin her zaman
çok daha yüksek baþarý saðladýðý bilinmelidir. Bu
yüzden hastanýn acil olarak baþvurduðu hastanenin
acil anjiyografi ve balon ya da stent uygulayabilecek
merkez olmasýna dikkat etmesi gerekir. 

Hekimlere de eðer hasta bu iþlemin yapýlamaya-
caðý bir merkezde görülmüþ olsa bile 90 dakika
içinde damarýnýn açýlabileceðine inandýðýnýz tam
donanýmlý bir merkez varsa oraya gönderilmesini
tavsiye ediyoruz� diye konuþtu.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Kalbiniz için tuzu azaltýn 
Bilim adamlarý kalp rahatsýzlýðý olanlarýn ve yaþlý

kiþilerin tuz kullanýmýný en aza indirmelerini istedi
Massachusetts Üniversitesi Bitki ve Toprak

Bilimleri Bölümünden Prof. Lyle E. Craker, bitkisel
karýþýmlý tuzlarýn kullanýmýnýn yaygýnlaþtýðýný ve
azaltýlmasý gerektiðini bildirdi. 

Antalya�da devam eden 1. Uluslararasý Týbbi
Aromatik ve Baharat Bitkileri Konferansý�nýn
düzenleme komitesinden Prof. Lyle E. Craker,
saðlýklý bir hayat sürmek için tuz kullanýmýnýn
azaltýlmasý, yemekleri tatlandýrmak ve saðlýklý
beslenme için doðal bitkilerin kullanýlmasý
gerektiðini belirtti. 

ABD�de sadece etnik yemeklerde tatlandýrýcý
olarak kullanýlan doðal bitkilerin artýk toplumun
tüm kesimi tarafýndan benimsendiðine iþaret eden
Craker, �Bitkisel karýþýmlý tuzlarýn kullanýmý
yaygýnlaþtý. 

Ýnsanlar artýk, hem saðlýk, hem de tat katan
bitkileri, bu bitkilerle hazýrlanmýþ karýþýmlarý
sofralarýndan eksik etmiyorlar� dedi.

Çok gerekli deðil
Ýnsan vücudunun tuza çok fazla ihtiyacý

olmadýðýna iþaret eden Prof. Craker, özellikle kalp
ve yüksek tansiyon hastalarýnda, yaþlýlarda tuz
kullanýmýnýn en aza indirilmesi gerektiðini bildirdi. 

Diyet tuzlarýn da son yýllarda raðbet gördüðünü
kaydeden Craker, özellikle doðal bitkilerle karýþtýrýl-
mýþ tuzlarýn daha fazla tercih edildiðini söyledi. Son
20 yýlda Amerika�da tuz kullanýmýnýn azaltýlmasý
için kampanya baþlatýldýðýna iþaret eden Craker,
uzun ve saðlýklý yaþamak için, tuzun azaltýlmasý,
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egzersiz yapýlmasý, doðal besinler tüketilmesi ve
stresten uzak durulmasýný tavsiye etti.

(Türkiye)
!

Bilim-Teknik: Gözde devrim! 
Görmeyenlere umut veren gen tedavisi ilk defa

insana uygulandý. Problemli genler saðlýklý genlerle
deðiþtirilerek bir hasta ýþýða kavuþtu.

Ýngiliz bilim adamlarý, doðuþtan gelen göz
hastalýklarýnýn tedavisinde devrim niteliðinde bir
operasyona imza attý. 

Uzmanlar, gen tedavisine dayanan metot saye-
sinde körlüðün tarihe karýþmasýnýn mümkün olabi-
leceði müjdesini veriyor. Doðuþtan gelen göz hasta-
lýklarý dünyada milyonlarca insaný etkiliyor. 

Bu hastalýklarýn gen tedavisiyle giderilmesi için
çalýþan Ýngiliz bilim adamlarý, 15 yýldýr hayvanlarda
denenen gen tedavisinin, ameliyat edilen köpekler-
de görme duyusunu zamanla geliþtirdiðini tespit
ederek, yöntemi ilk kez bir insan üzerinde denedi.

Saðlýklý olanla deðiþtiriliyor
23 yaþýndaki erkek hastaya uygulanan metot,

gözdeki problemli genlerin saðlýklýlarýyla deðiþtiril-
mesi esasýna dayanýyor. Böylece renkleri ya da ýþýðý
seçme konusunda baþarýsýz olan problemli genler,
retina içine enjekte edilen saðlýklý genlerle tedavi
ediliyor. 

Gün ýþýðýnda nesnelerin sadece silüetlerini
görebilen, geceyse görüþü tamamen kaybolan hasta,
operasyonun ardýndan hýzla iyileþiyor. Uzmanlar,
kalýtsal göz hastalýklarýnýn tedavisinde çýðýr açabile-
cek metodun, ileride körlüðün tedavisinde de
baþarýyla uygulanabileceðini düþünüyor.

�Retina�da dikiþli ameliyata son!
Gözün ýþýðý algýlayan tabakasý olan retina, bir

dizi hastalýk durumunda yerinden kalkarak görme-
nin azalmasýna, hatta körlüðe sebep olabiliyor.
Retinanýn yerinden oynamasý sonucunda ortaya
çýkan ve �retina dekolmaný� adý verilen rahatsýzlýk,
genellikle þeker hastalýðý ve þiddetli göz yaralanma-
larý neticesinde meydana geliyor. 

Körlükle sonlanabilecek retina hastalýklarýnýn
tedavisi için geliþtirilen vitrektomi ameliyatlarýnda,
teknolojinin ilerlemesi sonucunda yepyeni bir
yöntem uygulanmaya baþlandý. �Transkonjonktival
vitrektomi� yani dikiþsiz retina ameliyatý adý verilen
bu yöntem sayesinde ameliyatýn süresi kýsalýyor ve

hastalarýn cerrahi sonrasý iyileþme süresi kýsalýyor.
1970�li yýllarýn baþýnda Alman asýllý göz doktoru
Prof. Dr. Robert Machemer tarafýndan retina de-
kolmanýn tedavisi için geliþtirilen �vitrektomi ame-
liyatý� körlüðe sebep olacak retina hastalýklarýnýn
önemli bir kýsmýnýn tedavisine imkan saðlýyordu. 

Ýlk uygulanmaya baþlamasýndan sonra büyük
geliþmeler kaydedildi ve cerrahinin baþarý oraný her
geçen gün arttý. Ýlk uygulamalarda göze üç küçük
delik açarak, bu deliklerin içinden gerçekleþtirilen
cerrahinin bitiminde, deliklerin dikilerek kapatýl-
masý gerekiyordu. 

Artýk bu tedavide yeni bir cerrahi yaklaþýmla,
deliklerin çapý küçültüldü ve ameliyatýn sonunda
da dikiþ atýlmasýna gerek kalmayan �transkon-
jonktival vitrektomi� yani dikiþsiz retina ameliyatý
adý verilen yepyeni bir yöntem geliþtirildi. >
Ýstihbarat Servisi

Uygulama çok baþarýlý
Ülkemizde de uygulanan ancak özel cihazlar ve

ciddi bir deneyim gerektiren transkonjonktival
vitrektomi yöntemi, 1,5 yýlý aþkýn süredir Ýstanbul
Üniversitesi Týp Fakültesi�nde de uygulanýyor. 

Yöntemin çok baþarýlý neticeler verdiðini belir-
ten Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Anabilim
Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tunç Ovalý, �Bu yön-
temi artýk hemen hemen bütün retina ameliyat-
larýnda uyguluyoruz. Transkonjonktival vitrektomi
tedavisinde cerrahi neticeler son derece iyi ve
hastalarýn memnuniyetleri de belirgin ölçüde arttý�
diye konuþtu.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Tabiat baharda þifa saçýyor 
Baharla birlikte tabiat da adeta �þifa� daðýtmaya

baþlýyor. Her bir bitki insan saðlýðý için ayrý bir þifa
kaynaðý haline geliyor.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim
Üyesi, týbbi ve aromatik bitkiler uzmaný Yrd. Doç.
Dr. Yüksel Kan, Türkiye�de yabani bitkilerden gýda
olarak yararlanmanýn çok yaygýn olduðunu söyledi. 

Bu durumun özellikle kýrsal kesimlerde daha sýk
görüldüðünü ancak þehir insanýnýn bile zaman
zaman kýrlara çýkarak yabani bitki topladýðýný
belirten Yüksel Kan, ilkbahar aylarýnda insanlarýn
doðal alanlardan kendilerinin topladýðý ya da
pazarlardan temin ettikleri yabani bitkilerin her
geçen gün sayýsýnýn arttýðýný bildirdi. 
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Yabani mantara dikkat!
Gýda olarak kullanýlan yabani bitkiler arasýnda

mantarlarýn büyük yer tuttuðunu dile getiren Kan,
�Türü bilinmeden toplanarak ya da pazarlardan
satýn alýnarak tüketilen mantarlardan zehirlenme
olaylarý sýklýkla görülmektedir. 

Ayrýca bazý bitki türleri de zehirli olmalarý nede-
niyle ölümcül olabilmektedir� dedi. Kar çiçeði (acý
çiðdem), banotu, boru çiçeði, baldýran gibi bazý
bitkilerin zehirlenmelere ve hatta ölümlere yol
açabileceðini belirten Kan, bu yüzden bilmeden
doðadan her bitkinin toplanýp yenmesinin sakýncalý
olduðunu kaydetti. 

Bilinçli olunmasý durumunda, oldukça zengin
floraya sahip ülkede saðlýk açýsýndan birçok otun
bulunduðunu ifade eden Kan, �Kimliði belli olan
doðal bitkilerimiz insan saðlýðýnýn hastalýklara karþý
korunmasýnda vücut direncinin artýrýlmasýnda
önemli katkýlarý olan bitkilerdir. 

Ayný zamanda pek çoðunun antioksidan olma
özelliklerine sahip olmasý da doðal bitkilerin
önemini artýrmaktadýr� diye konuþtu. Yüksel Kan,
halk arasýnda kýrlardan ya da daðlarýn eteklerinden
toplanan kaparinin (kebere), yüksek iþtah açýcý ve
kuvvet verici, nisan ve mayýsta toplanan domalan
(keme) mantarýnýn ise minerallerce zengin olduðu-
nu ve iyi bir diyet gýdasý olarak kullanýlabileceðini
bildirdi. 

Karaciðer dostu kenger
Yapraklý dallarý ýspanak gibi piþirilerek yenen

ebe gümecinin kan temizleyici ve idrar artýrýcý özel-
liklerinin bulunduðunu vurgulayan Kan, kenger
otunun, suda haþlandýktan sonra salata halinde
veya et yemeklerinde sebze olarak kullanýldýðýný, bu
bitkinin karaciðer dostu olarak bilindiðini kaydetti. 

Hindibanýn (acýgüneyk, acý marul olarak da
bilinir), taze yapraklarýnýn salata ve yeþillik olarak
erken ilkbaharda tüketilen þifalý bitkilerden
olduðunu belirten Kan, �Bitki yapraklarýnýn içermiþ
olduðu alkaloitin týbbi deðerleri vardýr. 

Spazm çözücü ve iþtah açýcý özelliklerinden
dolayý bu grup bitkiler aþýrýya kaçmamak kaydýyla
bir miktar yenilebilir� dedi. Isýrganýn evlerde her
zaman bulundurulmasý gereken lezzetli bir salata ve
sebze yemeði olarak kullanýlacak bitki olduðunu
ifade eden Kan, bu bitkinin de vücut direncini
artýrýcý, vitamin içeren özelliði olduðunu bildirdi. 

Yüksel Kan, kuzukulaðý, labada ve yemlik adý

verilen týbbi bitkilerin de vitamin ve mineraller
bakýmýndan zengin olduðunu söyledi.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Balýðý deðerli yapan doymamýþ yað
asitleri 

Balýklarýn, kolay sindirilebilir proteini, doyma-
mýþ yað asitleri, iyot ve selenyum kaynaðý olmasý
nedeniyle insan beslenmesinde büyük öneme sahip
olduðu bildirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve Ýþleme Teknolojisi
Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Fatma Arýk Çolak-
oðlu, balýklarýn protein, doymamýþ yað asitleri, iyot
ve selenyum kaynaðý olduðunu kaydetti. 

Çolakoðlu, bu özellikleri uzun zamandan beri
bilinen ve geniþ bir tüketici çevreye hitap eden
balýk etinin son yýllarda bazý özelliklerinin, daha
bilinir yüksek oranda doymamýþ yað asitleri, düþük
oranda kolesterol, çok miktarda potasyum, az
miktarda sodyum içeriðinin balýk etinin deðerini
arttýrdýðýna iþaret etti. 

�Omega 6� yað asidinin öneminin önceden beri
bilindiðini belirten Çolakoðlu, �Omega 3� yað
asidinin insan saðlýðýna olumlu etkilerinin son
yýllarda anlaþýldýðýný, �Omega 3� yað asidinin balýk
ve su ürünlerinde, �Omega 6� yað asidinin ise
özellikle Uskumru ve Sardalye balýklarýnda yüksek
oranda bulunduðunu kaydetti. 

Bu yað asitlerinin kalp damar saðlýðý, beyin ve
hücre geliþimi, bebek ve çocuklarýn saðlýklý büyü-
mesi ile hamile ve emziren kadýnlarda olumlu etki
yaptýðýný anlatan Çolakoðlu, þöyle konuþtu: 

�Yetiþkin insanda bu yað asitlerinin belli dozlar-
da periyodik olarak alýnmasý özellikle yaþlýlarda,
dolaþým bozukluðu ve kalp damar hastalýklarýnýn
tedavisinde veya kýsmen iyileþtirmede etkili olmak-
tadýr. 

Ayrýca �Omega 3� yað asitleri kan basýncýný
düþürmekte ve damar içindeki lipoprotein yoðun-
luk miktarýný azaltýp, kan damarýndaki daralmalarý
önlemektedir.�

(Türkiye)
!

Eðitim: 17 ile üniversite kuruluyor 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 17 ilde

üniversite kurulmasýný öngören kanun tasarýsý
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kabul edildi. Kabul edilen tasarýya göre, Karaman,
Aðrý, Sinop, Siirt, Nevþehir, Karabük, Kilis, Çanký-
rý, Artvin, Bilecik, Bitlis, Kýrklareli, Osmaniye,
Bingöl, Muþ, Mardin ve Batman�da üniversite
kurulacak. 

Ýllerin ismiyle anýlan yeni üniversitelerin
bazýlarýnýn adýnda deðiþiklik yapýldý. 

Buna göre, Karaman�da �Karamanoðlu Mehmet
Bey Üniversitesi�, Aðrý�da �Aðrý Daðý Üniversitesi�,
Çankýrý�da �Karatekin Üniversitesi�, Bitlis�te �Eren
Üniversitesi�, Mardin�de �Artuklu Üniversitesi�,
Muþ�ta �Alparslan Üniversitesi� adýyla üniversite
kurulurken, diðer yeni kurulan üniversiteler illerin
ismini taþýyacak. 

Kýrþehir Ahi Evran Üniversitesi, Giresun
Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi rektör-
lüklerine baðlý týp fakülteleri kurulmasý ve bu
fakülteler için kadro ihdas edilmesi de kabul edildi. 

Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, tasarýnýn
yasalaþmasýyla, Türkiye�de üniversitesi olmayan il
sayýsýnýn 9�a inmiþ olacaðýný söyledi. 

5 yeni vakýf üniversitesi
Öte yandan, Genel Kurul�da Ýstanbul ve Ýz-

mir�de 5 yeni vakýf üniversitesi kurulmasýna iliþkin
tasarý kabul edildi.

Yasaya göre Ýstanbul�da Özyeðin Üniversitesi,
Ýstanbul Aydýn Üniversitesi, Acýbadem Üniver-
sitesi, Ýstanbul Arel Üniversitesi ve Ýzmir�de de
Ýzmir Üniversitesi adýyla yeni vakýf üniversiteleri
kurulacak.

(Türkiye)
!

Bilim-Teknik: Uykusuz gecelere son! 
ABD�li bilim adamlarý, �TMS� adý verilen bir

teknik sayesinde uykusuzluðu tedavi etmeyi ve
sekiz saatlik derin uykuyu iki-üç saate sýkýþtýrmayý
baþardý.

Yeni bir buluþ sayesinde artýk bir düðmeye basar
basmaz derin uykulara dalmak mümkün olacak.
Buna göre, beyni manyetik olarak harekete geçiren
ve baþa takýlan bir alet sayesinde sekiz saatlik kali-
teli uyku, sadece iki ya da üç saate sýkýþtýrýlabilecek. 

ABD�li bilim adamlarý, kýsa adý �TMS� olan
transkraniyal manyetik uyarý tekniðini kullanarak,
uyku konusunda gönüllü bir grup kiþinin beyin-
lerine en derin uyku halinin iþareti olan yavaþ dal-
galar gönderdi. 

Bir TMS aleti tarafýndan kafatasýndan içeri
beyne gönderilen zararsýz manyetik sinyaller,
beyinde elektrik uyarý noktalarýný harekete geçirdi. 

Araþtýrmacýlar, TMS aletininin doðru bir þekilde
takýlmasý halinde yavaþ dalgalarýn beyinde de
yolculuðuna devam ettiðini, her bir manyetik
dalganýn gönüllülerin beyninde derin uyku haline
has yavaþ dalgalarýn oluþmasýna yol açtýðýný tespit
etti.

Birkaç saatte uykunuzu alýn
Araþtýrmaya baþkanlýk eden Wisconsin-Madi-

son Üniversitesi�nden Prof. Giulio Tononi, �Yavaþ
dalgalar sayesinde uykusuzluk rahatsýzlýðýný tedavi
etmek mümkün olacak� dedi. 

Prof. Tononi, �Teorik olarak bu sayede manyetik
destekli kýsa ve güçlü uyku uyumak da mümkün
olabilir. Yani sekiz saatlik uykunun kalitesini birkaç
saate sýðdýrmak mümkündür� diye konuþtu. 

Prof. Tononi beynin aþýrý yüklenmesini önlemek
için uykunun þart olduðuna inanýyor. 

Hafýzamýzda bulunan ve öðrenme sayesinde
beyin hücreleri arasýnda oluþan baðlantýlarýn gün
boyu aktif olduðunu ve uyku sayesinde bu
baðlantýlarýn da dinlendiðini belirten Prof. Tononi
ve ekibinin yaptýðý araþtýrma, Amerikan týp dergisi
Proceedings of the National Academy of
Sciences�da yayýnlandý.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Su içme zamaný! 
Uzmanlar, yazýn özellikle ürolojik hastalýklarda

bir artýþ gözlendiðine dikkat çekerek, bu dönemde
bazý hastalýklardan korunmanýn sadece su içerek
saðlanabileceðini vurguluyor.

Üroloji Uzmaný Opr. Dr. Mehmet Kýrdar,
ürolojik rahatsýzlýklarýn bir kýsmýnýn vücudun su
dengesiyle ilgili olduðunu, özellikle de yazýn sýcak
havadan dolayý vücudun su ihtiyacýnýn normale
göre daha fazla olduðunu belirtti. 

Vücudun ihtiyacý olan suyun mutlaka karþýlan-
masý gerektiðini hatýrlatan Opr. Dr. Kýrdar, gerekli
suyun saðlanmamasý halinde, böbrek taþý ve prostat
hastalýklarýyla ilgili önemli problemler yaþanabile-
ceðine dikkat çekti. 

Ýnsanýn vücut aðýrlýðýnýn yaklaþýk yüzde 55-
60�ýnýn su olduðunu belirten Kýrdar, bu sebeple
vücut aðýrlýðýnýn özellikle sýcak havalarda su kaybý
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ve terleme yüzünden hýzla azalabileceðine dikkat
çekti. 

Vücutta sistemlerin ve hücresel faaliyetlerin
düzgün çalýþmasýnýn suya baðlý olduðunu vurgula-
yan Opr. Dr. Kýrdar, vücuttaki kan hacminin vücut
ýsýsýný düzenlediðini, oksijenin ve besinlerin hücre-
lere taþýnmasýný saðladýðýný ve hücresel düzeyde bi-
yokimyasal reaksiyonlarýn su ile saðlandýðýný be-
lirtti.

Ýhtiyaç nasýl anlaþýlýr?
Opr. Dr. Mehmet Kýrdar, hafif sývý kaybý yaþanan

durumlarda kiþinin dudaklarýnýn kuruyabileceðini
aðýzda yapýþkan bir his oluþacaðýný söyledi. Su
kaybýyla, aðýz kuruluðu ve susama hissine ek olarak
yapýlmakta olan iþe konsantre olmakta güçlük
çekilebileceðini de belirten Kýrdar, belirgin bir
sebep olmaksýzýn kiþinin kendini yorgun hissedebi-
leceðini, nabzýnýn yükselebileceðini bazý kiþilerin de
baþ aðrýsý çekebileceðini dile getirdi. 

Ýdrarýn koyu renkli ve aðýr kokulu olmasýnýn
kiþinin vücudunun susuz kaldýðýný gösteren en
güçlü bulgu olduðunu vurgulayan Opr. Dr. Mehmet
Kýrdar, bazý ilaçlarýn idrar rengini deðiþtirebildiðini,
bu yüzden deðiþimin kaynaðýnýn ilaç olup
olmadýðýný anlamada kiþinin doktorundan yardým
istemesi gerektiðini belirtti. 

Gün içindeki düþük idrar atýmýnýn genellikle
vücudun su kaybýyla ilgili olduðunu belirten Opr.
Dr. Kýrdar, kiþinin özellikle sýcak havalarda bu tip
bulgularý doðru deðerlendirip, su tüketimini ihmal
etmemesi gerektiðini vurguladý.

Ne kadar tüketilmeli?
Opr. Dr. Kýrdar, bazý durumlarda kiþinin vücu-

dunu aþýrý miktarda sývý ile yüklemesinin vücutta
aþýrý sodyum kaybýna (hiponatremi) sebep olabile-
ceðine de dikkat çekti. Fazla sývý alýmýnýn özellikle
yaþlýlarda, hastalýklarý varsa zararlý olabileceðini de
belirten Kýrdar, günlük su ihtiyacýnýn çeþitli
þekillerde hesaplanabileceðini þöyle anlattý: �En
basit yol, vücut aðýrlýðýnýn her bir kilosunu 30
mililitre ile çarpmak. 

Yani ortalama 70 kg bir insan normal þartlar
altýnda günde 2-2.5 lt sývý tüketmeli. Ancak bu ihti-
yaç, egzersiz sonrasý, sýcak hava, ateþli hastalýklar,
mide bozulmasý ve ishal gibi sývý kaybýnýn yoðun
olduðu durumlarda artmaktadýr. 

Günde ne kadar sývý almalýyýz sorusunun
cevabýný bu bilgilere göre vermeliyiz. Yani �günde 8-

10 bardak su içmeliyim� yerine, hangi þartlarda
yaþadýðýmýza, ne iþ yaptýðýmýza, saðlýk durumumuza
ve vücut aðýrlýðýmýza göre bu miktarý artýrýp
azaltabiliriz.�

Vücudunuzun sesini dinleyin
Sývýlarýn rahatça tüketilebilecek ölçüde alýnmasý

gerektiðini belirten Opr. Dr. Kýrdar, özellikle sýcak
havalarda, fiziksel olarak yoðun efor harcanýlan
zamanlarda veya hastayken sývý alýmýna dikkat
edilmesi gerektiðini vurguladý. 

Kiþinin yoðun çalýþtýðý dönemlerde ya da
antrenman yaptýðýnda zaman zaman dehidrasyon
(su kaybý) belirti ve bulgularýný kontrol etmeyi
unutmamasý gerektiðini belirten Opr. Dr. Mehmet
Kýrdar, uzman olmayan kiþiler tarafýndan yapýlan
önerilere de kulak asýlmamasý gerektiðini hatýrlattý.
Opr. Dr. Mehmet Kýrdar, kiþinin vücudunun sesine
kulak vererek, sývý alýmýný artýrmasý gerekip
gerekmediðini anýnda tespit edebileceðini belirtti.

Sebze-meyve % 20 etkili
Vücudun su ihtiyacýnýn yüzde 20�sinin meyve

sebze gibi besinlerden, yüzde 80�inin de direkt
sývýlardan saðlandýðýný belirten Opr. Dr. Kýrdar,
portakal, karpuz ve salatalýk gibi bazý besinlerin su
bakýmýndan çok zengin olduðunu belirterek,
vücuda alýnan sývýnýn sebze ve meyvelerden,
kafeinsiz içeceklerden saðlanabileceðini ama en iyi
yolun yine su içmek olduðunu dile getirdi.

(Türkiye)
!

Bilim-Teknik: Kanseri geri püskürttüler 
Nanoteknoloji ile geliþtirilen ve kanser ilacýný

doðrudan kanser hücrelerine zerk eden yöntem
sayesinde, kemoterapi tedavisinin olumsuz etkileri-
nin asgariye indirilmesi hedefleniyor.

Avustralya�da bir biyoteknoloji firmasý, kanser
ilacýný doðrudan kanser hücrelerine zerk eden bir
yöntem geliþtirdiðini açýkladý. 

Bu yöntem sayesinde, kemoterapi ilaçlarýnýn,
halen kullanýlan kemoterapi yöntemindekinden
çok daha az dozlarda verilmesinin saðlanacaðý
belirtildi. 

Böylece, kemoterapi tedavisinin olumsuz etki-
lerinin de asgariye indirilmesi hedefleniyor. 

Nanoteknolojinin kullanýldýðý bu yöntemde,
insan hücresinden çok daha küçük �nano hücre-
lerin� görev yaptýðý kaydedildi.
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Hastalýk geriledi
Cancer Cell dergisinde yayýnlanan habere göre,

kemoterapi ilaçlarý ihtiva eden nano hücreler,
kanser hücrelerine iliþiyor ve ilaç doðrudan kanser
hücresinin içine veriliyor. 

Firma, yöntemin ilk denemelerinde baþarý
saðlandýðýný ve kanserde gerileme görüldüðünü
açýkladý. 

Onay çýkmasý halinde insanlar üzerinde dene-
menin bu yýl içinde baþlatýlmasý planlanýyor. 

Araþtýrmayý yürüten bilim adamlarýndan Jenni-
fer MacDiarmid, kanserin ilerlemiþ safhalarýnda
tümörlerin ilaca dirençli hale gelebildiðini hatýrla-
tarak, yeni yöntemin bu önemli problemi çözebile-
ceðini söyledi.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Kene uyarýlarý 
Yaz geldi, piknik mevsimi açýldý. Ailelerin,

Türkiye�de geçen yýl ölümlere yol açan kenelere
karþý çok dikkatli ve bilgili olmalarý gerekiyor.

Bu yönde bir adým atan Saðlýk Bakanlýðý, özel-
likle ilkbahar-yaz aylarýnda ortaya çýkan ve keneler
yoluyla bulaþan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþinin
(KKKA) görüldüðü yerlerde halký bilgilendirme
çalýþmalarýna hýz verdi. 

KKKA�nýn daha fazla görüldüðü Çorum, Tokat,
Amasya, Sivas, Çankýrý ve Yozgat gibi illerde
hastalýktan korunma yollarý konusunda halký
bilgilendirici broþür daðýtýlýrken uyarýcý afiþler
asýlýyor. 

Sakýn geç kalmayýn
Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Enfek-

siyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniði
Þefi Prof. Dr. Mehmet Taþyaran, daha çok kuzey ve
orta bölgelerde rastlanmakla birlikte git gide güney
bölgelerde de vakalar görüldüðünü belirterek,
�Vatandaþlarýmýz bütün ülke genelinde dikkatli
olmalý� dedi. 

Tedavide aðýzdan alýnan �ribavirin� etken
maddeli ilacýn ölüm oraný üzerinde bir etkisinin
olmadýðýný kaydeden Taþyaran, �Tedavinin özünü
destek tedavisi oluþturuyor. Ölümü azaltan
zamanýnda yapýlan destek tedavisidir. 

Bu tedavi sýrasýnda gerekirse kan veriliyor,
böbrek yetmezliði geliþirse hemodiyaliz uygulanýyor
ya da hasta solunum cihazýna baðlanýyor. 

Bu sebeple vatandaþlarýmýzýn saðlýk kuruluþuna
zamanýnda baþvurmasýnýn önemi büyük� þeklinde
konuþtu. Taþyaran, KKKA�ya karþý bugün için
insanlarda kullanýlan bir aþýnýn bulunmadýðýný
bildirdi.

Bunlara dikkat edin
Hastalýðýn hava yoluyla bulaþtýðýna dair bir

bulgu yok. Ancak, hastalarla temas halinde olanlar
mutlaka gerekli tedbirleri almalý.

Hayvanlarýn kaný, dokusu veya diðer vücut
sývýlarýyla temas sýrasýnda da gerekli korunma
tedbirleri alýnmalý.

Kenelerin bulunduðu alanlardan mümkün
olduðunca uzak durulmalýdýr. Hayvan barýnaklarý
veya kenelerin yaþayabileceði alanlarda bulunanlar
vücutlarýný belirli aralýklarla muayene etmeli,
vücuda yapýþmamýþ keneler dikkatle toplanýp yok
edilmeli, yapýþan keneler ise ezilmeden ve aðýz
kýsmý koparýlmadan alýnmalýdýr.

Piknik yapmak amacýyla su kenarlarý ve otlak
yerlere gidenler döndüklerinde mutlaka üzerlerine
kontrol etmeli, kene bulurlarsa usulüne uygun
biçimde vücutlarýndan uzaklaþtýrmalýdýr.

Çalý-çýrpý ve gür ot bulunan yerlerden uzak
durulmalý, bu gibi yerlere çýplak ayakla veya kýsa
giysilerle girilmemelidir.

Orman iþçileri gibi bu gibi yerlerde çalýþmak
zorunda olanlar lastik çizme giymeli, pantolonlarýný
çoraplarýnýn içine sokmalýdýr.

Hayvan sahipleri hayvanlarýný ve bunlarýn
barýnaklarýný kenelere karþý aþýlatmalý ve korunaklý
hale getirmelidir.

Gerek insanlarý, gerekse hayvanlarý kenelerden
koruyan böcek kovucular kullanýlabilir. Bunlar
cilde sürülebildiði gibi elbiselere de emdirilebilir.

(Türkiye)
!

Bilim-Teknik: Aspirin, baðýrsak kanserini de
önleyebiliyor 

Ýngiliz bilim adamlarý, uzun süreli aspirin
kullanýmýnýn baðýrsak kanserini önleyebildiðini
tespit etti.

Oxford üniversitesi bilim adamlarý, sonuçlarýný
týp dergisi The Lancet�de yayýmladýklarý araþtýrma-
larýnda, beþ yýl süreyle günde 300 miligramlýk doz
aspirin kullanýmýnýn, bu süreyi takip eden 15 yýlda
baðýrsak kanserine yakalanma ihtimalini yüzde 74
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oranýnda azalttýðýný gördü. Mide rahatsýzlýklarý ve
hatta mide kanamasýna kadar varan yan etkilerin-
den dolayý uzun süreli aspirin kullanýmýnýn ancak
baðýrsak kanserine yakalanma riski yüksek olan
kiþilere tavsiye edilebileceðini belirten bilim adam-
larý, araþtýrmalarýný 7500 kiþi üzerinde tamamladý. 

1970�li ve 80�li yýllarda baþlayan araþtýrmaya
katýlanlara, günlük 300, 500, 1200 miligramlýk doz
olarak aspirin ve bir gruba placebo verildi. 

Araþtýrmaya katýlanlara aspirin beþ ve yedi yýl
süreyle kullandýrýldý. Daha sonra katýlýmcýlarýn
saðlýk durumu 20 yýl süreyle izlendi.

(netGazete)
!

Kültür: Osmanlý�nýn 700 yýllýk kültürü kitap
oluyor 

Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Osmanlý Ýmparatorlu-
ðu�nun 700 yýllýk geçmiþini bütün yönleriyle anla-
tan �Osmanlý Dönemi Kültür Atlasý� projesinin ta-
mamlanmasýna katkýda bulunuyor.

Türk Kültürüne Hizmet Vakfý tarafýndan hazýr-
lanan ve bugüne kadar ilk 4 cildi basýlan Atlas
projesi, son iki cildinin Ýl Özel Ýdaresi�nin desteðiyle
basýlmasýyla tamamlanacak. 

Toplam 6 ciltten ve her bir cildi yaklaþýk 500
sayfadan oluþan Kültür Atlasý�yla, Osmanlý Ýmpara-
torluðu�nun bütün yönleriyle yerli ve yabancý ka-
muoyuna anlatýlmasý planlanýyor. 

Atlas�ta, Osmanlý Ýmparatorluðu dönemindeki,
dil, din, edebiyat, sanat, mimari, sanat tarihi, örf ve
adetler gibi konular yer alýyor.

Ýl Özel Ýdaresi�nin desteðiyle 5. ve 6. ciltleri
basýlacak Osmanlý Dönemi Kültür Atlasý�nýn içeriði
Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlandý. Atlasýn 5 ve
6. ciltlerinden ilk etapta toplam 6 bin adet
basýlacak ve yaklaþýk 105 bin YTL�ye mal olacak.

(Türkiye)
!

Bilim-Teknik: Edison�a karþý Türk ýþýðý 
Türk araþtýrmacýlar, Edison�un keþfettiði ampule

alternatif nanoteknoloji ürünü ýþýk kaynaðý üretti.
Bilkent Üniversitesinden araþtýrmacýlar, geliþ-

tirdikleri �ayarlanabilir beyaz ýþýk� teknolojisiyle
Edison�un ürettiði ampulleri yüzyýl sonra deðiþime
uðrattý. 

Edison�un ürettiði ampuller ýsýyý ýþýða dönüþtü-

rürken, nanotekonoloji ile üretilen nanokristalli
ledler ise elektrik enerjisini direkt ýþýða çeviriyor. 

LED (Light Emitting Diode, Iþýk yayan Diyot)
tabanlý ýþýk kaynaklarýnýn ömrü 23 yýl sürecek ve
otomobillerin aydýnlatma sistemlerinde köklü
deðiþiklere gidilecek. 

Yüzde 90 oranýnda enerji tasarrufu saðlayan
LED bazlý ýþýk kaynaklarýnýn küresel ýsýnma
problemine alternatif çözüm getireceði belirtiliyor. 

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü ve Elektrik
Elektronik Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyele-
rinden Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir, yaptýðý
araþtýrma grubunun, nanokristal kullanarak beyaz
ýþýk üretimini dünyada ilk kez ayarlanabilir renk
özellikleri ile baþardýklarýný kaydetti. 

Demir þöyle devam etti: �Ampullerin dayanak-
sýzlýðýný evimizde ne sýklýkta ampul deðiþtirdiðimizi
düþünerek kolayca anlayabiliriz. 

Bir LED�i günde 12 saatten 23 yýl süreyle kulla-
nabilmemiz mümkündür, bu da ortalama hayatta
sadece 4 defa ýþýk kaynaðýný yenilemek anlamýna
geliyor. 

Elektrik enerjisi tüketimi konusunda söylene-
bilecekler ise çok daha etkileyicidir. 

Küresel ýsýnmanýn sebepleri arasýnda yer alan
enerji üretimi böylece aza indirilmiþ olacak. 

Bütün bu sebeplerden dolayý nanokristal katkýlý
beyaz ýþýk kaynaklarý hem bilim dünyasýnda hem de
endüstride büyük ilgi çekti.�

(Türkiye)
!

Saðlýk: Doðum yapanlar hassaslaþýyor 
Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp

Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Böke, birçok kadýnýn doðum
sonrasýnda psikolojik problem yaþadýðýný belirtti.

Doðum sonrasý dönemin annenin ruh saðlýðý
açýsýndan önemli bir dönem olduðunu belirten
Böke, bunun çeþitli sebepleri olduðunu bildirdi.
Böke, hýzlý hormonal deðiþiklik, doðumun fiziksel
ve psikolojik stresi, artan sorumluluðun farkýna
varýlmasý ve bunun meydana getirdiði gerginlik ile
doðum, bakým ve eþler arasý uyumsuzluklarýn bu
süreci ortaya çýkarabileceðini kaydetti.

Eþlerin desteði önemli
Kucaklarýna bebeklerini almalarýna raðmen

mutlu olamayan annelerde ortaya çýkan ilk
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belirtilerin gündelik iþleri yapmada zorluk
çekmeleri, baðlýlýk hissi duymalarý, sürekli aðlama
isteði, duygularýnýn sürekli deðiþmesi, sürekli keder
ve hüzün içinde olmalarý gibi belirtiler yaþandýðýna
iþaret eden Böke, bu belirtilerin ilk birkaç hafta
içinde görülebileceðini, belirtilerin üçüncü ve
dördüncü günde en yoðun þekilde yaþanabildiðini,
onuncu günden sonra da kendiliðinden azalmaya
baþlayacaðýný anlattý. 

Böke, bu durumda eþ ve yakýn desteðinin son
derece önemli olduðunun altýný çizerek, doðum
sonrasý hüzün halinin iki haftadan uzun sürmesi
halinde profesyonel yardým alýnmasý gerektiðini
vurguladý.

Depresyon da geçici
Doðum sonrasý hüznün yaný sýra depresyonun

da psikiyatrik bir hastalýk olduðuna dikkat çeken
Böke, �Sürekli yorgunluk, isteksizlik hali, istek ve
ilgilerde azalma gibi olaðan depresyon belirtileri
görülür. 

Bebeðine zarar verilebileceði duygusunu yaþa-
ma, iyi bir anne olup olmadýðýný sürekli sorgulama
hali vardýr. 

Bu durum 4 ya da 14 ay arasýnda sürebilir.
Genellikle de bir yýl içinde ortadan kalkar. Ancak
depresyon halinde mutlaka profesyonel destek
alýnmalýdýr� dedi.

(Türkiye)
!

Kültür: Ýnternet �dil�i bozuyor 
Ýnternet sohbetleri; genç ve çocuklarda küfürlü

ve argolu konuþma, yalan söyleme, psikolojik,
sosyal ve fiziksel problemler ile Türkçe�nin
yozlaþmasý gibi olumsuzluklara meydan veriyor.

Günümüzün adeta modasý haline gelen inter-
nette yazýþmada (chat) kullanýlan Türkçe kýsaltma
ve kullanýlmayan Türkçe harflerin yerine diðer
karakterlerin kullanýlmasý, özellikle gençleri olum-
suz yönde etkilediði gibi dil bozulmasýna da sebe-
biyet verdiði belirtiliyor. 

Ýnternette kullanýlan elektronik mektup (e-
mail), söyleþi-Ýnternet sohbeti (chat), að sayfalarý
(web pages) ve að kümelerinde (web sites) kulla-
nýlan Türkçe�ye bakýldýðýnda, gerek Türk Dil Kuru-
mu (TDK) yetkilileri, gerekse dil uzmanlarý ve pek
çok eðitimci, Ýnternette kullanýlan Türkçe�nin
dilimizi yozlaþtýrma yönünde kaygý verici boyutlara

ulaþtýðýný dile getiriyor. Vakit kazanmak için yapýlan
kýsaltmalarýn da hem dilimize hem de gençlerin
kültür geliþimine olumsuz yönde etkilediði kayde-
dildi. 

Hatta bu konuda Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan
hazýrlanan �Ýnternet� isimli 150 sayfalýk kitapta
Ýnternetin her yönü detaylý bir þekilde anlatýlýrken
sohbette kullanýlan kýsaltmalarýn, �Türkçe�nin
yozlaþmasýna neden olduðu�na dikkat çekildi.

Kýsaltarak kullanmak moda
Ýnternet yazýþmalarýnda �dil�in varlýðýna ve

gittikçe tehlikenin derinliklerine indiðine dikkat
çeken Ýstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý
Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalý Baþkaný
Prof.Dr. Mustafa Özkan, dilde kelimeleri kýsaltarak
kullanma modasýnýn yaygýnlýðýna deðinerek bunun
çok kötü bir duruma geldiðini söyledi. 

Nbr (Ne haber), Mrb (Merhaba), iiiim (Ýyiyim),
u (Sen), ok mu (tamam mý), diiilmi, dimi (Deðil-
mi), server (sunucu), nrd? (Nereden?), slm (Se-
lam), olm (Oðlum), banlýyým (Yasaklýyým) gibi daha
onlarca kelimeleri kýsaltarak kullanýlan internetin
kullaným alýþkanlýðýnýn dilde de yaygýnlaþtýðýný
belirten Özkan, �Bunlarýn internette kýsa kullaným
açýsýndan (uzun uzun yazmaktansa) belki yarar
saðlýyor, ancak bu kullanýþý, bir kompozisyon
yazarken, bir edebi metin yazarken veya baþka bir
umumi yerlere yansýtmasý halinde iþte dilin
bozulmasý burada baþlýyor. 

Bunu engellemenin en güzel yolu, çocuklarý
sosyalleþtirecek çeþitli etkinliklere yöneltmek lazým.
Spor alanlarý, tiyatro etkinlikleri gibi daha bir çok
alana yönlendirerek internetten uzaklaþtýrmak için
bir faaliyet alanlarýný yaygýnlaþtýrmak lazým.� diye
konuþtu. 

Sosyal geliþimi engelliyor 
Prof.Dr. Mustafa Özkan, çocuklarýn internetteki

çetleþmelerinin mutlaka engellenmesi gerektiðini,
aksi takdirde geliþen ve geleceðimiz olan bu
çocuklarýn hem dil açýsýndan hem de sosyalleþme
açýsýndan çok büyük zararlarý olduðunu belirterek,
�Dilin yanlýþ yazýlmasý ve imlamýzýn bozulmasýnýn
yanýnda çocuklarýmýz da bireyselleþiyor. 

Baþka insanlarla ortak deðerleri paylaþma olan
�sosyalleþme� olmuyor. Orada tek baþýna, kabuðuna
çekiliyor. Ne konuþuyor, ne çevredeki sesleri
duyuyor, sadece oradaki yazý ile karþýsýndaki insanla
haberleþiyor. 
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Sýkýlgan, içine kapanýk ve diðer insanlara karþý
yabancýlaþma ve sinirlilik hali gibi psikolojik
problemler de görülebiliyor. Yarýn o çocuk, zayýf
karakterli ve boþ olarak karþýmýza çýkacak.� dedi. 

Argo kullanýmýnýn hayli arttýðýna da dikkat
çeken Özkan, �Çocuðun kelime dünyasý bu tür argo
kelimelerle yani 5-10 kelime ile sýnýrlý kalýyor.
Halbuki o çocuklarýn edebi eser ve metinler
okuyarak kelime dünyasýný zenginleþtirmesi lazým. 

Kullandýklarý kýsaltmalar kelime olmuyor ve
ifade kabiliyeti de zayýflýyor. Bazen üniversite
çaðýndaki öðrencilerin imtihan kaðýtlarýnda bile
rastlýyoruz. 

Kýsaltma, dilin yazýmýný da bozuyor ve zamanla
hayatýna da giriyor. Bir daha da söküp atmak çok
zor. Özellikle 14-15 ve 16 yaþlardaki (yani ortaokul
ve lise çaðýndaki) çocuklarda bu çok yaygýn�
þeklinde konuþtu.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Saðlýklý bebek için dengeli beslenin! 
Uzmanlar, hem kendi saðlýklarý hem de bebeðin

saðlýklý geliþimi için, anne adaylarýnýn �yemek�
konusuna özen göstermeleri gerektiðini vurguluyor.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Besler, anne
adaylarýnýn aðzýna koyduðu her lokmanýn bebeðin
saðlýklý geliþimi için çok önemli olduðunu söyledi. 

Annelerin hamilelik döneminde yeterli ve
dengeli beslenmelerinin büyük önem taþýdýðýna
dikkati çeken Prof. Dr. Tanju Besler, �Hem anne
saðlýðý açýsýndan hem de bebeðin saðlýklý geliþimi
için anne adaylarýnýn yemek konusuna özen
göstermeleri gerekiyor� dedi. 

Saðlýklý bir bebeðin dünyaya geliþini etkileyen
birçok faktörün bulunduðunu vurgulayan Prof. Dr.
Besler, yaþla ilgili bazý özellikler ve kalýtýmsal
faktörlerin kontrol edilemeyeceðini, ancak
hamilelik süresince yeterli ve dengeli beslenerek
saðlýklý bebekler dünyaya getirilebileceðini kaydetti.

Anne sütünün önemi
Besler, þunlarý söyledi: �Bebeklerin ileride pek

çok hastalýða karþý dirençli olabilmesi de yine
annenin hamilelik dönemindeki beslenmesi ve
bebeðin ilk aylarýnda verilen anne sütüyle yakýndan
iliþkilidir. 

Ölü doðum, prematüre ve doðuþtan kusurlarý

olan bebek doðumlarý da yine yetersiz beslenme
sonucu geliþen olaylardýr. Yedikleri her lokmaya
özen göstermek mecburiyetinde olan anne adaylarý
unutmamalýdýrlar ki, aç kalýrlarsa bebekleri de
onlarla beraber aç kalacaktýr. 

Hamilelikleri süresince kendi fizyolojik ihtiyaç-
larýný karþýlamak, emzirmeye hazýrlýk için salgýla-
nacak sütün besin-enerji öðelerini karþýlamak ve
karnýndaki bebeðin saðlýklý büyüme ve geliþmesini
saðlamak için yeterli ve dengeli beslenmek
mecburiyetindeler.�

Hamileler ne yemeli?
*Prof. Dr. Tanju Besler, hamile bir kadýnýn

tüketmesi gereken gýdalarý þöyle sýraladý:
* Ýki su bardaðý kadar süt-yoðurt veya 1-2 kibrit

kutusu kadar peynir veya 1-2 kaþýk çökelek.
* 1 adet yumurta veya 4 yumurta kadar et,

tavuk, balýk. Bu besinler tüketilemiyorsa, kurubak-
lagil yemekleri, mercimekli veya nohutlu çorbalar
tüketilebilir.

* Yemeklerle birlikte C vitaminince zengin
sebzeler (maydanoz, lahana, biber, domates, karna-
bahar vb.), meyveler (kuþburnu, kývýrcýk, portakal,
mandalina, elma, þeftali vb.) ve taze meyve sularý
tüketilmelidir.

* Yemekler azar azar ve sýk sýk tüketilmelidir.
* Sývý alýmý asla ihmal edilmemeli, günde en az

8-10 bardak su içilmelidir.
(ÝHA)

!

Eðitim: Doping uyarýsý 
ÖSS ve OKS�ye hazýrlanan öðrencilere yönelik

satýlan �zihin açýcý� ve �dinamizm saðlayan� özellikli
ilaçlara aldanýlmamasý gerektiði bildirildi.

Uzmanlar, Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve
Orta Öðretim Kurumlarý Öðrenci Seçme ve
Yerleþtirme Sýnavý (OKS) öncesinde �zihin açýcý�
ve �dinamizm saðlayan� özellikli ilaçlarla destek
ürünlerinin tüketimindeki artýþa dikkati çekerek,
uyarýlarda bulundular. 

ÖSS ve OKS�nin yaklaþmasýyla yoðunlaþan
hazýrlýklarla birlikte, gençlerin tempolarýný yükselt-
mek, dikkat eksikliklerine çözüm ve dinamizm
kazandýrmak için adeta �doping� arayýþýna girildiði,
çeþitli ilaçlar ve ürünlerle takviyeye yönelindiði
iddia edildi.Yan etkileri var 

Adana Eczacý Odasý Baþkaný Burhanettin Bulut,
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öðrencilerin imtihan dönemlerinde yaþanýlan strese
çözüm ve �zihin açmak� amacýyla bilinçsiz þekilde
bazý ilaç ve ürünleri kullandýklarýný, ailelerin de
çeþitli arayýþlara girdiklerini söyledi. 

Bulut, bunun büyük sakýncalarý bulunduðunu
kaydetti. Söz konusu ilaç ve ürünlerin bütünüyle
hekim kontrolünde kullanýlmasý gerektiðini vurgu-
layan Bulut, �En etkili medya, halk dili. 

Son dönemlerde halk arasýnda bazý ilaç isimleri
dilden dile dolaþýyor, özellikle gençler ve çocuklar
bu ilaçlara raðbet ediyor. �Fayda saðlayacaðým�
derken, ilaçlarýn ve ürünlerin yan etkileri, muhte-
mel riskleri göz ardý ediliyor� dedi.

Söz konusu ilaçlarýn özelliklerini ve isimlerini
dile getirmek dahi istemediklerini belirten Bulut,
þöyle devam etti: �Çünkü hemen bunlara yöneli-
yorlar. Örneðin birisi, direkt beyni ve santral sistemi
etkileyen ilaçlardan. 

Yatýþtýrýcýnýn tersi etkiye sahip, canlandýrýcý
özellikli bir ilaç. Ancak yan etkileri hala tartýþýlýyor.
Bir de yaþlýlarda kan dolaþýmýný hýzlandýran ilaçlar
var, onu da almak istiyorlar. 

Bunlar reçeteyle satýlan ürünlerdir. Bu ilaçlarýn
mevcut etkileri gibi, istenmeyen yan etkileri de var.
Hekim kontrolü altýnda kullanýlmazsa doping
yapacaðým derken, göz çýkarabilirler.�

Hekim kontrolü þart
Eczacý olarak ilaçlarýn alýnmasýný tavsiye

etmedikleri durumlarda, gençlerin baþka yolla te-
mine çalýþtýklarýný ifade eden Bulut, �Örneðin in-
ternet üzerinden veya ruhsatsýz þekilde Türkiye�ye
getirilmiþ ürünlerden alýyorlar. 

Veya sadece yaþlýlara satýlan bir ilacý, bir yaþlý
yakýnlarýný gönderterek aldýrýyorlar� þeklinde ko-
nuþtu. 

Hekime danýþýlmadan hiçbir ilacýn, bitkisel
içerikli dahi olsa alýnmamasý gerektiðini vurgulayan
Bulut, þunlarý söyledi: 

�Ýlaçlarýn satýþ yeri eczanelerdir. Bunun dýþýnda
baþka yerlerden ya da aktarlardan ve destek ürünü
satan yerlerden, ne olduðu bilinmeyen ürünler
alýnmamalý. 

�Bitkisel üründür, hiçbir zararý yok� sözlerine
inanmasýnlar. Bitkisel ürünler de diðerleri kadar
yan etkiye sahip olabilir. Ýlla bir ilaç kullanýlacaksa
hekim kontrolünde vitaminler alýnabilir.�

(Türkiye)

Bilim-Teknik: Düþünce okuyan makine! 
Alman bilim adamlarý, devrim niteliðinde bir

buluþa imza atarak düþünce okumaya yardýmcý
olacak bir makine geliþtirdi.

Düþünme sýrasýnda beyni inceleyerek insan
hareketlerinin önceden tahmin edilmesini saðlayan
�beyin tarayýcý� ile düþünme sürecinin aydýnlatýl-
masý hedefleniyor. 

Almanya�daki Bernstein Beyin Merkezi araþtýr-
macýlarý tarafýndan geliþtirilen makine hakkýnda
bilgi veren Dr. John Dylan Haynes, cihaz sayesinde
insan hareketlerinin önceden tahmin edilebile-
ceðini açýkladý.

Tehlikeli olabilir
Hayles �Yeþille iþaretli alanda beyin aktivitele-

rinin küçük bir modelini görüyoruz. Bu da kiþinin o
anda ne düþündüðüne baðlý olarak þekilleniyor. 

Bu durumda iki süreç var: Beyne düþünce giriþi
veya çýkýþý yapmak. Kiþinin hareketlerini bu
süreçler sonunda anlayabiliyoruz� dedi. 

Beyin tarayýcý, bedensel engellilere vücutlarýný
kullanmadan bilgisayar kullanma, e-posta yazma
imkaný saðlýyor. 

Bilim adamlarý, tartýþmalara yol açan bu tür
buluþlarýn kullaným amaçlarýna karar vermenin
bilimin deðil; toplumun iþi olduðunu söylüyor. 

Haynes, yüksek çözünürlüðe sahip beyin tarayýcý
için �Bence bu cihaz yanlýþ kiþilerin eline geçerse
çok tehlikeli olabilir� uyarýsýnda da bulundu.

(Türkiye)
!

Bilim-Teknik: Mikrop öldüren su 
Kaliforniya�da Amerikalý bilim adamlarý tarafýn-

dan geliþtirilen �süper su�, virüsleri, bakterileri ve
mantarlarý öldürüyor. Su, hastane mikrobu olarak
bilinen MRSA�ya karþý da etkili.

Amerikalý bilim adamlarý, yaralarý iyileþtirici
�süper su� geliþtirdiler. 

New Scientist dergisinde yayýnlanan habere
göre, bir Kaliforniya firmasý tarafýndan geliþtirilen
�süper suyun� virüsleri, bakterileri ve mantarlarý
öldürdüðü belirtildi. 

Suyun hastane mikrobu olarak bilinen MRSA�ya
karþý da etkili olduðu belirlendi. 

Yapýlan araþtýrmada, antibiyotiðin yaný sýra bu
suyla tedavi edilen, diyabetik ayak yaralarý bulunan
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hastalarda daha çabuk iyileþme görüldü. Bilim
adamlarý, diyabetli hastalarda yaralarýn zor iyileþ-
tiðini hatýrlattýlar. 

BBC ve Daily Mail�in internet sitelerindeki
habere göre, �süper su�, saf suyun, yarý geçirgen
sodyum klorür membranýndan geçirilmesi ve
sonucunda oksiklorür iyonlarýnýn ortaya çýkmasýyla
elde ediliyor. 

Suyun ana unsurunu, mikroplarýn hücre
duvarlarýný delen, elektrik yüklenmiþ moleküller
olan bu oksiklorür iyonlarý oluþturuyor. 

Tuzlu suyun kimyasal deðiþikliðe uðratýlmýþ bir
çeþidi olan �süper su�, tehlikeli organizmalarý hücre
duvarlarýnda delikler açarak öldürüyor. 

Suyun üreticisi firmanýn yetkililerinden Dan
McFadden, �Ýnsanlar bunun gerçek olamayacak
kadar güzel olduðunu düþünüyorlar. 

Ancak bu gerçek� dedi. �Süper suyun� dýþ
kullaným için olduðu, içilmemesi gerektiði belirtildi.
Solüsyon ve sprey þeklinde hazýrlanan suyun
ABD�de satýþa sunulduðu, Ýngiltere�de de satýþý için
onay verildiði bildirildi.

(Türkiye)
!

Kültür: 554 yýl önceki gibi 
Ýstanbul�un Fethi�nin 554. yýldönümü, düzenle-

nen çeþitli etkinliklerle kutlandý. Kutlama etkin-
likleri, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sul-
tan Mehmet�in türbesine yapýlan ziyaretle baþladý.

Ýstanbul Valisi Muammer Güler, Büyükþehir
Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, 52. Zýrhlý Tümen
ve Ýstanbul Garnizon Komutaný Tümgeneral Mu-
zaffer Cengiz Arslan ve Vatikan�ýn Türkiye Temsil-
cisi George Maroviç�in katýldýðý ziyarette, din gö-
revlilerince Fatih Sultan Mehmet�in kabri baþýnda
dualar okundu. 

Bu arada Maroviç, Kur�an-ý Kerim okunduðu ve
dua yapýldýðý sýrada 2 elini göðüs hizasýnda
birleþtirerek törene eþlik etti. Vali Güler, türbe
çýkýþýnda basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada,
�Ýstanbul bizim için çok deðerli. 

Ýstanbul�u, gözümüz gibi korumalýyýz. Bir dünya
þehri olan, içinden deniz geçen tek kent olan ve
medeniyetlerin buluþtuðu bu þehri en iyi þekilde
korumaya çalýþýyoruz� dedi. 

Güler, kentin tabiat, kültür ve tarih varlýklarýna
sahip çýkarak onlarý geleceðe taþýmanýn önemini

dile getirerek, Türkiye�de bulunan 75 bin tescilli
kültür varlýðýnýn 25 bininin Ýstanbul�da bulunduðu-
nu, bunun da bu kentin önemini ortaya koyduðunu
söyledi.

Kültür varlýklarýnýn korunmasý için baþlatýlan
restorasyon çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten
Güler, �Türbede bize bilgi verilirken padiþahlarýn
tahta çýktýktan sonra buraya uðradýklarý ve burada
bulunan tahta oturduklarýný söylediler. O taht þu
anda depolarda saklanýyor. Talimat verdik, o tahtýn
restorasyonu yapýlarak yeniden burada sergilene-
cek� dedi. 

Belgradkapý�da temsili canlandýrma
Ýstanbul�un fethi ile ilgili yapýlan etkinlikler,

Fatih Parký�ndaki Fatih Anýtý�nda düzenlenen
törenle devam etti. Anýta Ýstanbul Valiliði, Büyük-
þehir Belediye Baþkanlýðý ve Garnizon Komutanlýðý
ile diðer kurum ve kuruluþlarýn çelenklerinin býra-
kýlmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunuldu ve
Ýstiklal Marþý okundu. 

Buradaki törenin ardýndan, Belgradkapý�da da
Ýstanbul�un fethi ve Fatih Sultan Mehmet�in kente
giriþi canlandýrýldý. Harbiye Askeri Müzesi bünye-
sindeki Mehter Bölüðü�nün hücum marþýný çalma-
sýyla baþlayan canlandýrmada, temsili yeniçeriler
top atýþlarý ve Mehter Marþý eþliðinde surlara
hücum ederek, kentin Osmanlý ordusu tarafýndan
fethediliþini sergiledi.

Artýk daha görkemli kutlanacak
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir

Topbaþ da, yaptýðý konuþmada, �Bu büyük kentin
fethediliþinin yýl dönümünü daha görkemli
etkinliklerle kutlamalýyýz. Bu yýl da bunu yapmaya
çalýþtýk. Önümüzdeki yýllarda daha görkemli
etkinliklerle kutlayacaðýz� diye konuþtu.

(Türkiye)
!
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I sýnýn 40-50 dereceye vardýðý yaz günleri-
nin bunaltýcý sýcaklýðýndan kurtulmak
amacýyla geliþen düz damlý evleri ile tipik

yöre mimarisinin günümüzde de yaþatýldýðý Diyar-
bakýr, uzun surlarý, Malabadi Köprüsüyle görülmesi
gereken bir ildir.

ÝLÇELER
Diyarbakýr ilinin ilçeleri; Bismil, Çermik, Çýnar,

Çüngüþ, Dicle, Eðil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy,
Kulp, Lice ve Silvan�dýr.

Eðil: Zengin bir geçmiþe sahip olan Eðil ilçesi
tarih içinde de önemli bir yer iþgal etmiþtir. Asur
Kalesi�nin adýndan da anlaþýlabileceði gibi Asur-
lularýn da ötesine ulaþan bir geçmiþi vardýr. 

Çermik: Diyarbakýr�ýn kuzeybatýsýnda olan
Çermik, kaplýcalarýyla tanýnmýþ ünü tüm yurda
yayýlmýþ güzel ve yemyeþil bir ilçemizdir. Dünyanýn
her yanýndan insanlar þifa bulmak amacýyla bu
kaplýcalara gelirler. Ýlçenin eski kalesi, Alaaddin
Camii, Abdullah Paþa Medresesi Haburman
Köprüsü efsanevi Gelin Daðý, Seyfullah Bey
Hamamý ve Ali Dede Çeþmesi ilk anda görülmesi
gereken ünlü yerlerindendir. 

Hani: Diyarbakýr�ýn 90 km. kuzeydoðusunda
Bingöl-Diyarbakýr karayolu üzerinde daðlýk bir
yerleþim yeridir. Hani Ýlçesinde 13. yy.da yapýldýðý
sanýlan Hatuniye Medresesi ve 15. yy.da yapýlan
Ulu Cami bir Selçuklu eseridir. 

Kulp: Kulp, Diyarbakýr�ýn en uzak ilçesidir.
Ürettiði nefis ballarýyla tanýnan Kulp, Kâfurum
Kalesi, Kanikan Maðaralarý, Kale-i Ulya, Ciksi
Kalesi, Büyük Kaya, Ýmamý Gazali Türbesi ve çok
eski olduðu sanýlan Bahemdan köyü gibi eski
eserleriyle de geniþ bir tarihi zenginliðe sahiptir. 

Kocaköy: Kocaköy�ün ne zaman kurulduðu
bilinmemektedir. Ýlçede birçok höyük ve maðara
bulunmaktadýr. 

Lice: Diyarbakýr�ýn 95 km. kuzeyinde tarihi bir
yerleþim merkezidir. Efsanesi dünyaca bilinen,
çeþitli ülke ve þehirlerin sahip çýktýðý Eshab-ül Kehf

maðarasýnýn asýl efsanede geçen Dakyonus þehri
tüm özellikleriyle Diyarbakýr�ýn Lice ilçesi yakýnýn-
dadýr. 

Silvan: Kuruluþ tarihinin Diyarbakýr kadar eski
olan Meyyafarikin uygarlýðýnýn beþiði olan bir
ilçedir. Dünyanýn önemli eserlerinden Malabadi
Köprüsü, Silvan Kalesi, Kulfa Kapýsý ve çeþitli tarihi
camilerin yer aldýðý tepeden týrnaða tarihle doludur 

NASIL GÝDÝLÝR?
Karayolu: Diyarbakýr�dan hemen hemen Tür-

kiye�nin her yerine otobüs ile yolculuk mümkün-
dür. Otogar þehir merkezindedir. Yolcular þehir içi
minibüsleri ile taþýnmaktadýr.

Havayolu: Þehir merkezine uzaklýðý 3km.dir.
Her gün düzenli olarak Ankara ve Ýstanbul�a uçak
seferleri bulunmaktadýr.

GEZÝLECEK YERLER
Müzeler ve Örenyerleri
Müzeler 
Diyarbakýr Müzesi  
Örenyerleri  
Çayönü - Ergani/Sesverenpýnar 
Üçtepe - Bismil/Üçtepe 
Hassuni Maðarasý - Silvan/Merkez 
Hilal Maðarasý - Ergani/Sesverenpýnar 
Surlar
Diyarbakýr Surlarý: Çin Seddi�nden sonra en

uzun sur olmasý ile ünlenen Diyarbakýr Surlarý 5.5
km uzunluðunda ve 7-8m yüksekliðindedir. 16
kalesi ve 5 çýkýþ kapýsý olan siyah bazalt surlar, ken-
tin en ilgi çekici yeridir. Ortaçað askeri mimarisinin
muhteþem örneðini oluþturan bu surlar yazýtlar ve
kabartmalarla dekore edilmiþtir. 

M.Ö. 349 yýlýnda Bizans Ýmparatoru Costanti-
nus tarafýndan yenilenen surlarýn yapýlýþ tarihi tam
olarak bilinmemektedir. 

Çayönü buluntularý: Diyarbakýr�ýn 65km kuzey-
batýsýnda Elazýð karayolu üzerinde Ergani ilçesinde
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bulunan Çayönü antik kenti cilalý taþ devrine yani
günümüzden yaklaþýk 9000 yýl öncesine dayanmak-
tadýr. Bu yerleþim yerinin ilk yerleþik hayata geçilen
yerlerden biri olduðu saptanmýþtýr. Çayönü Ýlkel
yerleþmesinde çýkartýlan öðütme taþlarý, çakmak
taþý, kemikten ve bakýrdan yapýlan çeþitli aletler
Diyarbakýr Arkeolojik Müzesi�nde sergilenmek-
tedir. 

Köprüler
Malabadi Köprüsü: Silvan ilçesi yakýnlarýnda

Batman çayý üzerindedir. Dünyadaki taþ köprüler
içinde kemeri en geniþ olanýdýr. 

Cami ve Kiliseler
Tarihi ve mimari özellikleri ile muhteþem olan

Ulu Cami, Nebi Cami ve Safa Cami Diyarbakýr�ýn
en ünlü camilerdir. Selçuklu Sultaný Melik Þah
tarafýndan yaptýrýlan Ulu Cami, orijinal dizayný ve
hem Bizans hem de daha eski mimari malzemeleri
kullanmasý ile ilginç olup Türkiye�nin en eski
camilerindendir. 

Diyarbakýr�ýn 77 km doðusunda, Silvan�da 1185
yýlýnda yapýlmýþ, zarif görünümlü Ulu Cami, kemer
kapýlarý ifade eden ince taþ kabartmalarý ile
görülmeye deðerdir. 

Diyarbakýr Cami ve Kiliseleri 
Diyarbakýr�ýn önemli kiliseleri arasýnda Mart

Thoma, Meryem Ana, Kýrklar Kilisesi ve Mart Pit-
yon Kilisesi sayýlabilir. Meryem Ana Kilisesi, þehir-
de kalan az sayýdaki Süryani cemaati tarafýndan
halen kullanýlmaktadýr. 

Ulu Cami (Merkez): Ýslam dünyasýnda beþinci
Harem-i Þerif olarak bilinmektedir. Diyarbakýr
Ýslam ordularýnca fethedildikten sonra, ildeki en
büyük Hýristiyan tapýnaðý Mar-Tama kilisesi, M.S.
639 yýlýnda camiye çevrilmiþtir. 1091�de Büyük Sel-
çuklu Sultaný Melikþah zamanýnda tamir ettiril-
miþtir. 1115 tarihinde meydana gelen deprem ve
yangýnda büyük hasar gören cami, 1240 yýlýnda
halkýn yardýmýyla onarýlmýþtýr. Avlusundaki þadýr-
vanlarý, çeþitli devirlere ait kitabeleri yönünden
büyük deðer taþýyan bu ilk Ýslam yapýsý, kara taþlarla
inþa edilmiþtir.

Anadolu�nun en eski camisi olan Ulu Cami,
çevresindeki iki medrese ve diðer yapýlarla anýtsal
yapýlar topluluðu olarak günümüzde de dikkat
çekmektedir. Plan olarak 705-715 yýllarýnda inþa
edilen Þam�daki Ümmiye ve Emevi camilerine
benzemektedir. 

Behram Paþa Cami (Merkez): 13. Osmanlý Valisi
Behram Paþa tarafýndan yaptýrýlan cami, Osmanlý
mimarisinin en güzel örneklerindendir. Caminin
çok süslü minberi bir sanat harikasýdýr.

Þeyh Matar Cami (Merkez): Dört ayaklý minare
ve cami, Akkoyunlu eseri olup 1500 yýlýnda Sultan
Kasým tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Minare yekpare taþ
sütun üzerinde dört köþeli olarak inþa edilmiþtir.
Sütunlarýn üzerinde fýrýnlanmýþ aðaç kullanýlmasý
da minarenin özelliklerinden biridir. Bir inanýþa
göre yedi defa sütunlarýn arasýndan geçenin dileði
kabul edilirmiþ.

Safa Cami (Merkez): 1532 yýlýnda yapýlan cami,
Akkoyunlu eseridir. Eskiden bir kýlýf içinde muha-
faza edildiði söylenen minaresi oldukça zariftir.

Meryem Ana Kilisesi (Merkez): VI. yy.dan kal-
ma olup, zamanla birçok onarým görmüþtür. Bizans
devrinden kalma mihrabý, Roma biçimi kapýsý ilgi
çekicidir. Kilisede bazý azizlerin türbesi bulunmak-
tadýr. Süryani Kadim Yakubi mezhebine ait olan
kilisede bazý azizlerin tasvirleri bulunmaktadýr.

Hanlar, Kervansaraylar
Diyarbakýr, Tarihi Ýpek Yolu�nun merkezlerinden

olmasý sebebi ile önemli hanlara sahiptir. Deliller
Haný, Hasan Paþa, Çiftehan ve Yeni Han�da
geçmiþte olduðu gibi günümüzde de halý, kilim ve
gümüþ iþleme satan dükkanlar bulunmaktadýr. 

Kervansaray
Mimarisi ve iç yapýsý ile görülmesi gereken

yerlerden biri olan Kervansaray, bugün restore
edilerek otel haline getirilmiþtir. 

Kaplýcalar
Çermik Termal Turizm Merkezi 
Yeri: Diyarbakýr-Çermik ilçe merkezinin doðu-

sunda yer alýr. 
Suyun Isýsý: 48oC 
PH Deðeri: 6,3 
Özellikleri: Bikarbonatlý, Klorürlü, Karbondi-

oksitli, Hidrojen Sülfürlü ve kýsmen radyoaktif bir
bileþime sahiptir. 

Yararlanma Þekilleri: Ýçme ve banyo kürleri 
Tedavi Ettiði Hastalýklar: Romatizma, deri, so-

lunum yolu, kadýn, eklem ve kireçlenme gibi hasta-
lýklara olumlu etki yapar. 

Konaklama Tesisleri: 100 yataklý tesis mev-
cuttur. 
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COÐRAFYA
Diyarbakýr, Güneydoðu Anadolu Bölgesi�nin

orta kýsmýnda, Elcezire�nin (Mezopotamya) kuze-
yinde yer almaktadýr. Doðuda Siirt ve Muþ batýda
Þanlýurfa, Adýyaman, Malatya kuzeyde Elazýð ve
Bingöl güneyde ise Mardin illeri bulunmaktadýr.

Diyarbakýr, yeryüzü þekilleri açýsýndan genelde
daðlarla çevrili, ortasý hafif çukurlaþmýþ görünü-
mündedir. Ýl, Güneydoðu Toroslarýn kollarýyla
çevrilidir. Ýlin en yüksek daðý Muþ sýnýrý yakýnýndaki
Anduk Daðýdýr (2830 m.) 

Diyarbakýr ilinde sert ve kurak bir yayla iklimi
hakimdir. 

TARÝHÇE
Diyarbakýr tarihinin, önceleri M.Ö.3000 yýlýna

kadar uzandýðý bilinirken, son zamanlarda Çayönü
kazýlarý ile yapýlan araþtýrmalar sonucunda uygarlýk
geçmiþinin M.Ö.7500 yýllarýna kadar uzandýðý
belirlenmiþtir. Diyarbakýr ve çevresinde Hurriler,
Mitanniler, Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Büyük
Ýskender, Romalýlar, Bizanslýlar, Araplar, Selçuk-
lular ve Osmanlýlar hüküm sürmüþtür.

NE YENÝR?
Devasa boyutlardaki karpuzu ile tanýnan

Diyarbakýr, yemek kültürü açýsýndan da oldukça
zengindir. Akþamýn geç saatlerinde, tezgahlarda
satýlan cartlak kebabý olarak bilinen ciðer kebabý
geleneksel yemekleri arasýndadýr.

Diyarbakýr�ýn en aðýr yemeklerinden olan
kibebumbar, iþkembe ve baðýrsaklarýn et, pirinç,
nane, biber ve tuz karýþýmý ile piþirilir. Bunlarýn
yanýnda içli köfte, çið köfte, bulgur pilavý, kaburga,
keþkek, Kibukudur, lebeni, tatlýlardan ise burma
kadayýf ve Nuriye tatlýsý ünlüdür. Üzümden yapýlan
pestil ve sucuk, otlu peynir, örgü peynir, sumak
çokça yenen diðer yiyeceklerdir.

Diyarbakýr�dan Yemek Tarifleri 
Patlýcan meftunesi 
Hazýrlanýþý: Bir tencere içinde yaðda gerekli

miktarda et iyice kýzartýlýr, doðranmýþ sivri biber
ilave edilir. Daha sonra salça ve pul biber iyice
kýzartýlýr. Az tuzlu suda doðranmýþ patlýcanlar bolca
yýkanýp tencereye konur. Biraz piþirilir, doðranmýþ
domatesler ilave edilir. Bir müddet sonra yemek
kaynadýktan sonra, bir miktar süzülmüþ sumak suyu
ilave edilir. Yemek kaynatýlýr. Piþtikten sonra
ocaktan alýnýr. Ezilmiþ sarýmsak yemeðe katýlýr,
servise sunulur. 

Ekþili etli dolma 
Hazýrlanýþý: 
Dolma içi: Kuyruk tarafýndan seçilen yaðlý etler

küçük küçük doðranýr, doðranmýþ soðan, sivri biber,
domates, pirinç, baharat, tuz, pul biber, salça, sývý
yað ile süzülmüþ sumak suyu ile karýþtýrýlýp dolma içi
hazýrlanýr. 

Daha sonra haþlanmýþ lahana ve oyulmuþ
patlýcan, kabak ve domateslerin içine doldurulup
tencereye dizilir. Süzülmüþ sumak suyu yeteri kadar
ilave edilir, dolmalarýn daðýlmamasý için yassý bir taþ
dolmalarýn üzerine konur. Kaynayýncaya kadar
piþirilir. Ocaktan alýnýr, tencerenin kapaðý 15
dakika kadar açýlmaz. Daha sonra servis yapýlýr. 

Ýçli köfte 
Köfte içi hazýrlanmasý: Yaðsýz kýyma, ufak

doðranmýþ kuru soðan, pul biber, baharat, kara
reyhan ve maydanoz iyice kýzartýlýp piþirilir ve
soðumaya býrakýlýr. 

Bulgurun hazýrlanýþý: Köftelik bulgur ile döðme
kýrýntýsý birbiriyle karýþtýrýlýp biraz tuz ve sýcak su
ilave edilir. Yarým saat býrakýlýr, köftelik hamur
haline gelir. Köftelik iyice yoðrulur. Hazýrlanan
hamur yumurtadan küçük þekilde ayrýlýr, köfte içi
açýlýr. 

Piþirilmesi: Ýçi açýlan köftelere hazýrlanan iç
doldurulup kapatýlýr. Kaynatýlan suyun içine
köfteler býrakýlýr. Köfteler kaynayan suda haþlanmýþ
olarak su yüzüne çýkarsa piþmiþ olur. Daha sonra
yumurtalar kýrýlýp çýrpýlýr ve haþlanmýþ köfteler
yumurtaya batýrýlýp tavada kýzartýlýr servise hazýr
hale gelir. 

NE ALINIR?
El sanatlarý, hasýr bilezik, kiniþ gerdanlýk, gümüþ

iþlemeli nalýn ve çekmeceler kuyumcularýn
beðenilen ürünleridir. Köylerden el dokumasý halý
ve kilim üretimi yapýlmaktadýr.

YAPMADAN DÖNME
Diyarbakýr Surlarýný gezmeden,
Malabadi Köprüsünü görmeden,
Eski Diyarbakýr Evlerini görmeden
Cahit Sýtký Tarancý ve Arkeoloji Müzelerini

görmeden, 
Selim Amca�da kaburga yemeden, meyankökü

içmeden,
Diyarbakýr hasýrý almadan ...Dönmeyin.
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GENEL BÝLGÝLER
Diyarbakýr ve çevresi tarih öncesi dönemlerden

itibaren her devirde nemini korumuþ, Anadolu ile
Mezopotamya, Avrupa ile Asya arasýnda doðal bir
geçiþ yolu, bir köprü görevi yapmýþ bu nedenle de
çeþitli uygarlýklarýn tarihi ve kültürel mirasýný
günümüze kadar taþýmýþtýr.

Tarih boyunca Amida, Amid, Kara-Amid,
Diyar-Bekr, Diyarbekir, Diyarbakýr adlarýný alan
kent Güneydoðu Anadolu bölgesinin orta
bölümünde, Elcezire denilen, Mezopotamya�nýn
kuzey kýsmýndadýr.

Yontma taþ ve Mezolitik devirlerde, Diyarbakýr
ve çevresindeki maðaralarda yaþanmýþ olduðu,
yapýlan arkeolojik araþtýrmalar ile anlaþýlmýþtýr.
Eðil-Silvan yakýnlarýndaki Hassun, Dicle Nehri ve
kollarý üzerinde Ergani yakýnlarýnda Hilar maðara-
larýnda bu çaðdan kalma kalýntýlar tespit edilmiþtir.

Anadolu�nun en eski köy yerleþmelerinden biri
olan tarýmcý köy topluluklarýnýn en güzel örneðini
veren Ergani yakýnlarýndaki Çayönü Tepesi,
günümüzden 10.000 yýl önceye tarihlenmesi ile
sadece bölge tarihimize deðil Dünya uygarlýk
tarihine de ýþýk tutmaktadýr. M.Ö. 7.500-5.000
yýllarý arasýnda aralýksýz olarak daha sonra da
aralýklarla iskan edilmiþ olan günümüzdeki kent
uygarlýðýnýn ilk temellerinin atýldýðý Çayönü,
insanlarýn göçebelikten yerleþik köy yaþantýsýna,
avcýlýk ve toplayýcýlýktan besin üretimine geçtikleri
�Neolitik Devrim� olarak da bilinen teknolojik
yaþam biçimi, beslenme ekonomisi ve insan doðal
çevre iliþkilerinin tümü ile deðiþtiði kültür tarihi ile
ilgili buluþlarda bir çok ilki de içeren canlý ve ilginç
bir yerleþmedir. Yabani buðday, mercimekgiller gibi
bitkilerin tarýma alýnmasý, koyun ve keçinin
evcilleþtirilmesi ile Çayönü bilim dünyasýnda önem
kazanmýþtýr.

Yine Ergani yakýnlarýndaki Grikihaciyan Tepe-
si�nde M.Ö. 5.000 yýllarý baþýna tarihlenen
�Geliþkin Köy Evresi� ya da Kalkolitik Çað olarak
adlandýrýlan Halaf Kültürünün sonlarýna tarihle-
nen tek bir kültür evresi görülmüþtür. Halaf
Kültürü, Kuzey Irak, Suriye ve Güneydoðu Anado-
lu�da görülen yuvarlak planlý kubbeli evleri zengin
boya bezeli çanak-çömleði ile ünlüdür.

Diyarbakýr�ýn Bismil Ýlçesi yakýnlarýndaki Üçte-
pe Höyük�te yapýlan ve henüz bitirilmemiþ olan kazý
çalýþmalarýnda ise 2. Bin, Yeni Asur, Helenistik ve

Roma Ýmparatorluk dönemine tarihlenen önemli
bir merkez ortaya çýkarýlmýþtýr.

Öte yandan Lice yakýnlarýndaki Birkleyn maða-
ralarý ve Eðil�deki Eðil Kalesi ve kayalardaki kitabe-
ler Asurlardan kalan önemli eserler bulunmuþtur.

Diyarbakýr�ýn kent merkezinin tarihine baktýðý-
mýzda ise; M.Ö. 3. Binde kente Hurri-Mitaniler�in
egemen olduklarýný görüyoruz. M.Ö. 1260�a dek
egemenliklerini sürdüren Hurri-Mitaniler�den
sonra sýrasýyla Asurlular, Aramiler, Urartular, Ýskit-
ler, Medler, Persler, Makedonyalýlar, Selevkoslar,
Partlar, Büyük Tigran Ýdaresi, Romalýlar, Sasaniler,
Bizanslýlar, Emeviler, Abbasiler, Þeyhoðullarý,
Hamdaniler, Mervaniler, Selçuklular, Ýnaloðullarý,
Nisanoðullarý, Artuklular, Eyyübiler, Moðollar,
Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlýlar Diyarbakýr�a
egemen olmuþlardýr.

Bu uygarlýklar arasýnda Diyarbakýr�da en fazla
tarihi eser yapan ve iz býrakanlar Romalýlar, Abba-
siler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Hýristiyan
ve Osmanlýlar olmuþtur. Diyarbakýr sadece Roma-
Bizans deðil ayný zamanda Müslüman, Pers, Arap
ve Tür devletlerinin zengin tarihi ve kültürel
deðerlerini taþýyan ortak bir kültür mirasý olarak
günümüze kadar gelmiþtir. Özellikler surlarda
birçok medeniyetlerin izlerini kitabe, süsleme, figür,
kapý veya görkemli burç þeklinde en canlý þekilde
görebilmekteyiz.

TARÝHÝ ESTETÝK DEÐERLERÝYLE
DÝYARBAKIR SURLARI

Doç. Ahmet ATAN*
Diyarbakýr�ýn tarihi surlarýný, estetik perspektif-

ten deðerlendirmek farklý bir özellik taþýr. Yaklaþýk
9000 yýlý aþkýn bir geçmiþe sahip Diyarbakýr surlarý
o günden günümüze, tarihi, kültürel, estetik ve
sanatsal þahsiyetine dokunulmasýna izin vermeden
ulaþabilmeyi baþarmýþtýr. Çaðlarýn olanca tahriba-
týna, yok ediciliðine, yýkýmýna karþýn kendini koru-
masýný bilmiþ en etkili estetik görünümüyle Diyar-
bakýr�ý �Müze Þehir� haline getirmiþtir.

Diyarbakýr, Anadolu�da binlerce yýldan beri bir
çok medeniyetin canlý izlerini taþýyan bir tarih
kültür ve sanat hazinesidir. M.Ö. 7000 yýllarýnda
Çayönü�nden baþlayan ve günümüze kadar gelen
sadece bölgede deðil dünya tarihinde de önemli
roller oynayan bir çok uygarlýk bu yörede deðerli
eserler býrakmýþlardýr. Bu eserlerin baþýnda
�Diyarbakýr Surlarý� gelir.[1]
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Diyarbakýr Surlarý yapýldýklarý dönemden
(Roma Ýmparatorluðu, II. Konstantinus. M.S. 349)
bu güne, her þeye raðmen fazla tahrip olmadan
gelebilmiþtir. Surlarda Roma, Bizans, Arap, Türk-
Ýslam, Selçuklu ve Osmanlý dönemlerine ait son
derece güzel ve birer Sanat eseri olan burçlarý,
kapýlarý, kabartma ve figürleri yan yana görmek
mümkündür. Bu yapýtlarýn hem tarihi özelliði hem
de o dönemler ait düþünce sistemi, sanat zevki,
bitki ve hayvan zenginliði bakýmýndan önemleri
vardýr. Anadolu eski tarih geçmiþinin en önemli
kültürel miras olan Diyarbakýr surlarý, üzerinde
taþýdýðý bitkisel ve hayvansal motifler yanýnda
kitabeleri oluþturan kaligrafik unsurlarla çok
önemli, estetik deðer taþýyan eserlerdir.

Eski Diyarbakýr þehrini kuþatan kaleye
Diyarbakýr Surlarý diyoruz. Çin Seddinden sonra
dünyanýn en uzun, en geniþ ve saðlam surlarýndan
biri olduðu kabul edilir. Kale, Karacadað�dan
Dicle�ye uzanan geniþ bazalt yaylanýn doðu ucuna,
zeminden yüz metre yüksekliðe kurulmuþtur.
Surlarýn ilk yapýlýþý kesin olarak bilinmiyor. Fis
Kayasýna kurulu iç Kalenin, milattan 2.000 yýl
kadar önce Hurriler Döneminde kurulduðu
sanýlýyor. Yazýlý belgelere göre milattan sonra 349
yýlýnda Roma imparatoru ikinci Constantinus
(Kanstantinus) zamanýnda þehrin surlarla çevrildiði
kalenin onarýldýðý biliniyor 367 ve 365 yýllarý
arasýnda þehrin batý surlarý yýktýrýlmýþ, Urfa Kapýsý
ve Mardin Kapýsýna uzanan bölüm yapýlmýþ, altýncý
yüzyýlda Justinianus zamanýnda güçlendirilerek
genel biçimini almýþ, daha sonraki yýllarda sürekli
onarýmlarla geniþletilerek günümüze kadar ayakta
kalmýþtýr.

Genel olarak kalkan balýðý biçimini andýran
Diyarbakýr Kalesi, Dýþ Kale ve iç Kale olarak iki
bölümden meydana gelmektedir. Dýþ Kale surlarý-
nýn uzunluðu 5 kilometre kadardýr Doðu�Batý
doðrultusunda 1.700, kuzey - güney doðrultusunda
1.300 metrelik bir alaný kuþatmaktadýr. Surlarýn
yüksekliði 10-12 metre, kalýnlýðý 3-5 metredir.
Surlar üzerinde kuleleri birbirine baðlayan geniþ bir
yol vardýr. Bu yol, 70 santimetre kalýnlýðýnda mazgal
duvarlarý ile korunmuþtur. Kalenin 82 burcundan
en ünlüleri Evli Beden (Ulu Beyden), Yedi Kardeþ
ve Keçi (Kiçi) burçlarýdýr. Burçlarýn içinde koðuþlar,
mahzenler, sarnýçlar ve depolar yer almýþtýr. Dýþ
Kale ile iç Kale surlarýnda Romalýlardan Osmanlýlar
kadar çeþitli devletlere ait yazýtlar (kitabeler)

bulunmaktadýr. Bunlarý þöyle sýralayabiliriz: Latin-
ce: Romalýlar, 367 375 yýllarý arasý, Yunanca: Bi-
zanslýlar, 440�528 yýllarý arasý. Arapça yazýtlar: Ab-
basîler 909, Mervaniler 995�1035, Büyük Selçuk-
lular 1088-1092, Þam Selçuklularý 1093, Ýnallýlar
1141, Niþanlýlar 1154-1183, Artuklular 1188-1208,
Eyyubiler 1236-1237, Akkoyunlular 1149-1479.
Farsça yazýtlar Osmanlýlar Dönemine aittir.
1525�1527 arasý tarihlerini taþýr. Dýþ Kalenin
kapýlarý: Kuzeyde Dað Kapýþý (Harput Kapýþý),
batýda Urfa Kapýþý (Rum Kapýþý), güneyde Mardin
Kapýþý (Teli Kapýþý), doðuda Yeni Kapý (Su Kapýþý,
Dicle Kapýþý). iç Kalenin kapýlarý : Fetih Kapýþý,
Oðrun Kapýþý, Saray Ka- pýþý, Küpeli Kapýþ;, Fetih
ve Oðrun kapýlarý dýþarýya, Saray ve Küpeli kapýlarý
iç tarata þehre açýlýr. iç Kale Kanunî Sultan
Süleyman zamanýnda 1524�1526 yýllarý arasýnda
ikinci bir surla çevrilerek geniþletilmiþtir. Dýþ Kale
surlarý içinde cami, medrese, türbe, kilise, han,
hamam gibi tarihî eserler yer almaktadýr. iç Kale
surlarý içinde iki kilise, Artuklu Sarayý kalýntýlarý.
Viran Kale, sarnýç ve cami bulunmaktadýr.

Surlarýn Büyük Burçlarý
Evli Beden Burcu (Ulu Beden Burcu):

Artuklu Melik Salih tarafýndan 1208 yýlýnda Mimar
Ýbrahim�e yaptýrýlmýþtýr.

Yedi Kardeþ Burcu: Artukoðlu Melik Salih
adýna 1208 yýlýnda Mimar Ýbrahim�in oðlu mimar
Yahya�ya yaptýrýlmýþtýr. Burcun üzerinde Selçuklu-
larýn simgesi olan çift baþlý kartal ile iki arslan
kabartmasý, bunlarýn altýnda da burcun yazýtý
vardýr.

Keçi Burcu (Kiçi Burcu): Mardin Kapýsýnýn
doðusundadýr. Diyarbakýr surlarýnýn üzerindeki en
eski, en büyük burçtur. 

Taþ iþçiliði
Diyarbakýr surlarý, taþ�ýn bir büyük sanat eseri

haline getiriliði muhteþem bir abidedir. O, taþ
üzerindeki süsleme ve bezemelerle güzelliðin zirve-
sine çýkmýþ estetik bir abidedir. Taþ iþçiliðindeki
sanatkârane ustalýk, bugün Tarih ve Medeniyetinin
önemi ile kültür ve sanatýmýzýn sahip olduðu engin
ve zengin deðerlerimizi tartýþmasýz kabul edilir
duruma getirmiþtir. Bu duvar üstü taþ iþlemeciliðin
bir büyük plastik sanat eseri haline getirmek ancak
büyük bir sanat ruhuna sahip olmakla mümkündür.
Bu Güzel sanat eserleri, bir kaç bin yýllýk tarihimizin
içinden süzülüp gelen ince iþlenmiþ � Altýn taþ �
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niteliði ile eþsiz birer güzel sanatlar abideleri ola-
caktýr. Diyarbakýr surlarýnýn Duvarlarým birer canlý
sanat müzesi haline getirenler, acaba dünya sanat
ve medeniyeti için baþvurulacak birer kaynak eser
niteliðini taþýyacaklarýný, biliyorlar mýydý?

Süslemeciliði
Diyarbakýr surlarýnýn taþ iþçiliðini bir büyük

sanat haline getiren önemli özelliklerinden biri de �
Taþ Süslemeciliðidir �. Kendi döneminin, yaþadýðý
ortamý ve kullandýðý eþyayý göze en hoþ gelecek
þekilde süslemek, onu sanat anlayýþý ile biçimlen-
dirmek, Diyarbakýr surlarý taþ ustalarýnýn, sorumlu-
luðun ötesinde; doðal bir tutkularý olduðunu
göstermektedir. Onbir ve onikinci yüzyýl Selçuklu-
larýnýn kendine öz kavramlarý, ilhanlýlarýn parlak ve
atak sanat ibdalarý, Timurlularýn ince ve zarif sanat
görüþleri, Memlüklarýn, Celayirlerin, Muzafferile-
rin, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenlerin ve
nihayet Safevilerin süsleme sanatlarýnda göster-
dikleri baþarýlý buluþlar, Türk Süslemesinin oluþma-
sýnda büyük rol oynadýðý kesin olarak kabul edile-
bilir. Ýþte o dönemin Taþ ustalarý, süslemeleri ile taþý
taþ olmaktan çýkarýp bir büyük sanat eseri haline
getirmeleri, Diyarbakýr surlarýný bir Güzel Sanatlar
Galerisine dönüþtürmüþtür. Diyarbakýr surlarýndaki
Süslemeciliðin tarihsel süreç içerisinde kendi
geleneksel yorumlarýna sýký sýkýya baðlý kalarak
surlarýn kültür ve sanat dünyasýnda seçkin bir yer
almasýna neden olmuþtur.

Kufi Kitabeler
Bin yýllara dayanan tarihi özelliði ile Küfî yazýþý

Diyarbakýr surlarýnýn duvarlarýna bir baþka biçimde
özellik ve önem kazandýrmýþtýr. Bu yazý ile taþ, Ta-
rihsel bir belge olmanýn ötesinde plastik olgun-
luðun doruðuna çýkarak surlara bir yücelik kazan-
dýrmýþtýr. Türk sanatýnýn her sahasýnda en iyi bir
biçimde deðerlendirilen hat sanatý taþ üzerine
yazýlmasý yanýnda mimariye de hayat vermiþtir. Bu
taþlar üzerinde yer alan Küfî yazýsý ile yazýlmýþ
kitabeler insaný maddi âlemden mana âleminin
sonsuz derinliklerine götürmektedir. Bitkisel
bezemelerle bir arada þekillendirilen Küfî yazýsý; bir
taraftan tarihin �zaman tünelinden� geçerek günü-
müz insanýna belge niteliði ile bilgi ulaþtýrýrken, bir
taraftan da güzelliðin esintileri ile ruhun derinlik-
lerine iþlemektedir. Ýnsan bu Tarihi manzara karþý-
sýnda kendisinden geçmektedir. Kitabeler hemen
hemen Diyarbakýr surlarýnýn önemli bir yüzünü
çevre sarmaktadýr. 

Bitkisel Motifler
Sanat, milletlerin kültür ve zevklerini açýklayan,

topluluklarýn geleneklerini, duygularýný yansýtan bir
kavram olduðuna göre bitkisel motifler �Taþ
Süsleme Sanatlarýnda � ne denli bir mucize olduðu,
Diyarbakýr surlarýnýn duvarlarýnda görülür. Kendi
devirlerini oluðu kadar kendi devirlerinin sonraki
devirlerin de estetik deðerlerini yönlendiren
Diyarbakýr surlarýndaki Bitkisel motifli taþ süsleme
sanatý; Mazinin derinliklerinden gelen sýr dolu esin-
tilerini günümüz insanýn ulaþtýrdýðý gibi geleceðe de
götürecektir. Bitkisel motifler yarý natüralistik, yarý
stilize bir üslup ile çalýþmýþtýr. Çeþit çeþit çiçeklerin
yepyeni stilizasyonla Taþ üstünde biçim bulduðu
surlar sanki tarihi bir çiçek bahçesine dönüþmüþtür.
Bu bitkisel motifler dekorasyon sanatýnýn ilk
örnekleri olarak gösterilebilir. 

Hayvansal Figürler
Diyarbakýr surlarýnýn en önemli özelliklerinden

bir de, taþ süslemeleri arasýnda hayvan figürlerinin
yer almýþ olmasýdýr. Hayvan figürlerinden oluþan
kompozisyonlar bitkisel motifli Küfî kitabelerle yan
yana yer almaktadýr. Surlarý oluþturan taþlarýn
üzerine yerleþtirilmiþ ilginç kabartma hayvan
figürleri görmek mümkündür.  

Diyarbakýr surlarýnýn önemli ünitelerinden biri
Yedi Kardeþler Burcudur. Artuklu dönemi eseridir.
(1183-1232) Melik-el Salih ebu�l-feth Mahmut
zamanýnda yapýlmýþtýr (1208). Mimarý Ýbrahim oðlu
Yahya�dýr. 

Yedi Kardeþler burcuna bakýldýðýnda Bütünü
kapsayan bir yüzeysel estetiðin saðlanmýþ olduðu
görülür. Zeminden burcun zirvesine kadar hemen
yüzeyin hemen her karesinde mimar ve uygulayýcý-
larýn estetik bir endiþe taþýyarak form-inþada
bulunduklarý gözlenir. Kitabeyi oluþturan kaligrafik
istiflerden tutun da, alan boþluklarýný dolduran
hayvan figürlerinin yerleþtirilmesine kadar sanat
dili ili ile �espas�a yani dengeli boþluklar býrakýl-
masýna özen gösterilmiþtir.

Yedi Kardeþler burcunun yüzeyini hemen
hemen iki eþit parçaya bölecek þekilde yerleþtirilen
bir þerit kaligrafik kitabe geniþ taþ yüzeyi üzerinde
bir oya iþlemesi gibi yer almýþtýr. Kitabenin
baþlangýç kýsmýnýn her iki tarafýna simetrik olarak
ejder baþlý kuyruklara sahip aslan figürleri
yerleþtirmiþtir. Burcun Sol-sað tarafýndaki Aslan
figürleri kitabenin bulundu þerit üzerinde dýþ
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kabartma tarzýnda iþlenmiþtir. Hayvan figürleri burç
yüzeyi üzerine, saðdan ve soldan dengeli boþluklar
býrakýlarak kompozisyon düzenli bir biçimde
yerleþtirilmiþtir. Bu özellik Resim sanatýnýn temeli
olan desen çalýþmalarýnda da hassasiyetle üzerinde
durulan konulardan biridir. Konu için ayýlan alanýn
yerli yerince deðerlendirilmesi resim sanatýnýn
temel amaçlarýndan biridir. Konu gözü rahatsýz
edecek derecede küçük boyutlu olmadýðý gibi
kontur çizgisi dýþýna da taþmamalýdýr. Aslan
figürlerinde de bu plastik denge ideal bir biçimde
uygulanmýþtýr. Aslan figürleri izleyiciye bir mesaj
vermesi yanýnda iyi estetik deðerleri de üzerinde
taþýmaktadýr. Bu üslup bir yerde yazýlarla benzeþen
bir üslup olsa gerek. Kitabelerle Hayvan figürleri
biçimsel farklýlýklara raðmen öz�de birbirleri ile
örtüþmektedirler. Yazýlar ile hayvansal figürler ayný
yüzey üzerinde birlerine kontrast düþmemekte-
dirler. Bunun yanýnda rölyef biçiminde uygulanmýþ
aslan ve çift baþlý kartal figürlerin plastik olgunluða
sahip olmasý, sanatçýsýnýn iyi bir gözlem, tasarým ve
uygulayým bilgisine sahip olduðunu göstermektedir.

Her iki aslan figürünün orta yerinde ise çift baþlý
kartal figürü bulunmaktadýr. Aslan figürleri kimi
tarihçilere göre mücadele, güç ve üstünlük sembolü
olarak yorumlanmýþtýr. Buradaki aslan figürlerinin
kullanýlma nedeni de; bulunduðu yerin koruyucu-
luðu ve kollayýcýlýðý sembolize edebilir. Ýki aslan
figürünün ortasýnda yer alan çift baþlý kartal figürü
ise; tarihte gelmiþ geçmiþ Türk Ýslam devletlerinin
ve Selçuklular�ýn simgesi olarak kullanýlmýþtýr. Yedi
Kardeþler Burcu üzerinde yer alan tüm bu hay-
vansal figürler ilginç stlizasyona uðratýlarak biçim-
lendirilmiþlerdir.

Aslan figürünün genel biçimsel yapýsýna
bakýlýrsa; güçlü bir stilizasyon görülür. Bazalt taþýnýn
sert olma özelliðine raðmen bu aslan rölyefindeki
stilizasyon þaþýrtýcý þekilde uygulanmýþ ve plastik
açýdan baþarý ile sonuçlandýrýlmýþtýr. Aslan figürü
hareket ve dinamizm mesajý yüklü bir anlayýþla
yapýlmýþtýr. Sanatçýsýnýn olayý iyi gözlemlemediðini
göstermektedir. Figür yüzeyde poz veriyormuþ
edasýyla durgun bir halde �biblo� görünümündedir.
Kabartma derecelendirme yapýlýrsa; 0,1, 2, 3, 4, 5
aþamalý olarak tanýmlanabilir. Sýfýr noktasý, burcun
düz yüzeyi olurken, burun bölümü aslan rölyefinin
en yüksek alanýdýr. Güzler burun kýsmýnýn her iki
tarafýnda Uygur resimlerinde yer alan figürlerdeki
gibi çekik gözlüdür. Göðüs bölümüne bir zýrh

yerleþtirilmiþ gibi ek kabartma yer almýþtýr. Aslan
figürünün, Askerlik deyimi ile baþý dik göðsü
ilerdedir. Ön ve arka ayaklar genel anatomik yapýya
aykýrý bir duruþla kývrýlmýþlar, bu durum ya
stilizasyonun sonucu ya da sanatçýsýnýn gözlem
eksikliðinden kaynaklanabilir. Aslanýn kuyruðu
ejder baþý olarak yapýlmýþtýr. 

Çift Baþlý Kartal Motifi
Yedi Kardeþler Burcu�nun ön yüzünde, Besmele-

i Þerife�nin yer aldýðý kitabenin üzerinde bulunan
çift baþlý kartal motifi, aslan figürlerinin bir
anlamda simetrik olarak ikiye bölmüþtür. Burcun
ortalarýnda yer alan kartal motifinin üst bölümün-
deki friz biçimindeki kabartma þeritler ile bir
anlamda kitabe, aslan ve kartal motifleri taçlandý-
rýlmýþtýr. Çift baþlý kartal motifi simetrik olarak
uygulanmýþtýr. Kanatlarda beþ sembolik telek
uygulanmýþtýr. Kartal figüründeki baþ, kanat ve
pençelerdeki stilizasyon uygulamasýna bakýlýrsa,
sanatçýsýnýn iyi bir gözlem, tasarým ve uygulayým
gücüne sahip olduðu görülür. Tüm bunlar
göstermektedir ki; Güzel sanatlar, Hangi zaman ve
mekânda olursa olsun,  birey ve toplum olarak,
bizzat insanýn kendine yöneliþi, kendi ruh yapýsýný
ortaya koymasýný, kendi dert, çile, ýzdýrap, özlem ve
mutluluklarýný dile getirmesini temin ederken, bir
taraftan da insana ümit, cesaret, þevk ve dayanma
gücünü telkin eder.

Evli Beden Burcu
Evli Beden Burcu, Ulu Beden veya Ben-u Sen

Burcu olarak da bilinir. Artuklu dönemi eseridir.
(1183- 1232). Melik-el Salih Ebu�l-feth Mahmut
zamanýnda yapýlmýþtýr (1208). mimarý Cafer oðlu
Ýbrahim�dir. Burçta toplam 6 aslan motifi rölyefi
vardýr ve Avrasya hayvan motifleri üslubunu
yansýtýrlar. Baþlarýnda taç bulunan kanatlý aslan
figürlerinin kuyruklarý ejder baþlý olarak iþlenmiþtir.
Üslup olarak Yedi Kardeþler Burcu ile belirgin
özellikler taþýr. Evli Beden burcunda da Aslan ve
çift baþlý kartal motifleri yer almýþtýr. Bu burçtaki taþ
iþçiliðine bakýlýrsa bir adým daha önde ince
süslemelere girilmiþtir. Bu çift baþlý kartal motifin-
deki kanatlarda simgesel altýþar adet telek (Kanat
tüyü) kullanýlmýþtýr. Evli Beden burcunun ön
yüzünde (izleyene göre) sol alt köþede yer alan ve
dýþa dönük aslan motifi rölyefi dereceli olarak
çukur halde iþlenmiþ yatay dikdörtgen içine
alýnmýþtýr. Burç yüzeyinde yer alan tüm aslan motifi
rölyefleri ciddi anlamda aþýnmýþ ya da tahrip
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olmuþtur. Ýnsanlar Çift baþlý kartal sembolünü
sevmiþler; Selçuklu Devleti, Diyarbakýr Belediyesi,
Dicle Üniversitesi ve diðer bir çok sivil kuruluþlar
bu motifi birer amblem olarak kullanmýþlardýr.
Kitabe kuþaðýnýn sol baþýnda kanatlý, Ejder baþlý
kuyruklu aslan motifi rölyefi, görüntüsü ile dinamik
bir imaj hissi uyandýrmaktadýr. Aslan figürü
dikdörtgen þeklinde bir taþ yüzeyi üzerine iþlen-
miþtir. Kompozisyonun yüzey üzerine dengeli bir
biçimde yerleþtirildiði söylenebilir. Bununla beraber
figürün ejder baþlý kuyruðu çerçeve dýþýna taþýrýl-
mýþtýr. Aslan baþý�nýn insan baþýný çaðrýþtýrmýþ
olmasý, Mýsýr piramitlerinin önünde yer alan insan
baþlý aslan heykelleri olan �sfenksleri� hatýrlatmak-
tadýr. Güneþ doðarken nasýl ilk olarak, daðlarýn
tepelerini, daha sonra yüksek binalarýn damlarýný
aydýnlatýyor ve en sonra, yeryüzünün düzlüklerine
ve alçak yerlerine ýþýnlarýný yaymaya baþlýyorsa;
güzel sanatlarýn yaydýðý ýþýklar da týpký güneþ gibi
yayýlýr ve ilkönce yüksek seciyeli, sayýlarý pek az
olan aydýn kiþilerin  ruhlarýný ve kafalarýný aydýn-
latýr. Evli Beden burcunun üst kýsmýnda yer alan
konsollar form inþa baðlamýnda çok zarif taþ
iþçiliðinin uygulandýðý bir alan örneðidir. 

Nur Burcu
Selçuklu dönemi eseridir. (1085-1183). Melik-

þah zamanýnda yapýlmýþtýr.(1089). Mimarý Selami
oðlu Urfalý Muhammed�dir. Kufi (Nebati) yazý ile
yazýlmýþ kitabesi ve çeþitli hayvan figürleriyle en
zengin burçtur. Kitabe arasýnda yer alan uzun
boynuzlu keçi motifi rölyefi dikkat çekici estetik
deðerdedir. Yine kitabe arasýnda yer alan simetrik
olarak yerleþtirilmiþ dörtnala koþan at motifi
rölyefleri bu dönem heykel sanatýnda perspektif ve
anatomide ne kadar bilgi, gözlem, beceri ve yetenek
konusunda bize net belge sunmuþlardýr. Kitabenin
sol kenarýnda yer alan güvercin motifi rölyefinin
kanatlarýndaki beþli telek, yedi kardeþler burcun-
daki çift baþlý kartalýn telekleri ile ayný sayýda
olmasý dikkat çekicidir. Hemen alt tarafýnda yer
alan baðdaþ kurmuþ bir þekilde oturan kýsa saçlý, eli
ile ayaklarýnýn tutan çýplak kadýn rölyefi ise hangi
amaçla yapýldýðý konusunda fikir yürütmek zordur.
Kitabenin sað tarafýnda da soldakinin simetrisi
olarak uygulanmýþ kanatlarý açýk ancak bunda altý
telek görünen güvercin motifi rölyefinin altýnda da
çýplak kadýn motifi yer almaktadýr. Ancak antik çað
eserlerinde; çýplak kadýn heykelleri-örneðin: Kibe-
le, Bolluk ve bereket tanrýsý sembolü olarak

kullanýlmýþtýr. Nur burcunda yer alan kitabenin sað
köþesindeki aslan motifi daha belirgin stilizasyona
uðratýlmýþ olmasý yanýnda sevinç veren bir
gülümseme imajý kayda deðer bir özelliktir. Nur
burcunun sol yüzünde yer alan ancak türü belli
olmayan bir yýrtýcý kuþ, ayný þekilde türü belli
olmayan avýný parçalamasýný konu edinen bir
rölyef, büyük ihtimalle mücadele ve güç gösterisini
simgelemiþtir. Bazý sanat tarihçileri, Alta mira ve
Lascaux Maðara resimlerini, hasýmýna karþý bir
üstün gelme tasviri olarak betimledikleri biçiminde
yorum getirmektedirler. Buradaki kuþ ve avý konusu
da bu anlayýþtan kaynaklanabilir. Bu olgunun
önemli yaný; düþünce duygularýn mukim kale
duvarlarýna bile olsa resimsel bir anlayýþla ifade
edilmiþ olmasýdýr.

Selçuklu Burcu
Melikþah dönemi eseridir. Nur Burcu benzeridir.

Kufi yazý ile yazýlmýþtýr (1088). Evli Beden
Burcu�nun kuzeyindedir. Kitabe üzerinde yer alan
simetrik olarak yerleþtirilmiþ keçi motifi rölyefinde
uygulanan uzun boynuzlarýn stilize edilmiþ parçalý
bölümleri yüzeyin baþka bölümlerinde de uygulan-
dýðý görülmüþtür. Kitabenin sol köþesinde yer alan
aslan motifi rölyefinin stilizasyonu olmakla beraber
miken sanatýnda olduðu gibi zarafet açýsýndan daha
az özen gösterildiði yorumu yapýlabilir. Güvercin
olabileceði yorumu yapýlabilecek olan kuþ figürü
rölyefi yine kitabenin arasýnda yer almaktadýr. 

Dað Kapý Burcu
Diyarbakýr�da hüküm sürmüþ devletlerin hemen

tümü, kentin en önemli bölümlerinden olan Dað
kapý burcunun iç ve dýþ duvarlarýna çeþitli iþaretler,
kitabeler ve armalar koydurmuþlardýr. Dað kapý
burcunun çeþitli yerlerinde deðiþik hayvansal,
bitkisel ve motiflerinin rölyefleri yer alýr. Bitkisel
motiflerin içinde üzüm ve yaprak þekilleri bulunur.
Dað Kapý Harput Kapý olarak da bilinir. Kitabe ve
rölyef yönünden en zengin kýsmýdýr.  Yanýnda Mer-
vani dönemine ait mescit vardýr. Kapý civarýndaki
rölyeflerin çoðu çeþitli zamanlarda yapýlan onarým-
lar sýrasýnda rasgele yerleþtirilmiþtir. Bunlardan biri
Bizans döneminden kalma kitabe parçasýdýr. Dað
kapý burcunda yer alan ilginç iþlemeli demir kapý
eskiden beri sürekli nöbetçiler tarafýndan akþamlarý
güneþin batýþý ile kapanýr, doðuþu ile açýlýrdý.
Abbasilere ait güvercin, hayvan ve bitki motif-
lerindeki stilizasyon alabildiðine naif ve spontane
bir biçimde yapýlmýþ olduklarý dikkati çekmektedir.
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Öyle ki bazý hayvan motiflerindeki aþýrý naiflik,
rölyefin hangi hayvan türüne ait oluðuna dair
yorumu zorlaþtýrmaktadýr.

Dünün sanatý geçmiþin aynasýdýr. Bu günün
sanatý da geleceðe en geçerli tarihi belgelerdir.
Gelecek çaðýn insanlarý bizim bugünkü toplumuzda
neler olup bittiðini, bu toplumun baþýndan neler
geçtiðini nasýl öðrenecekler?.. Bundan yüz sene
sonraki insanlarýmýza, bu günleri bizzat yaþamayan
evlâtlarýmýza her aný baþlý baþýna bir olay olan bu
enteresan yüzyýlý nasýl ulaþtýracaðýz?.. Ýþte bu mesajý
gelecek nesillere iletebilecek yegane köprü sanattýr.

Bir toplum yüce deðerlere, güzel sanatlara sahip
çýkarak ulaþabilir veya diðer bir ifade ile, güzel
sanatlarý benimseyen toplumlar ulvî özelliklere
sahip olabilir. Her bir güzel sanat eseri toplumsal
otobiyografidir. Bir toplum ortaya koyduðu veya
sahip çýkýp koruduðu güzel sanat eserinin niteliðine
göre, kendi otobiyografisini okuyabilir. Meselâ;
denilebilir ki, Diyarbakýr�da yaþayan toplumlarýn
otobiyografilerini Diyarbakýr�daki eserlerden
okuyabiliriz. Diyarbakýr Surlarý, Ulu Camii, Nebî
Camii, Hz. Süleyman Camii, Behram Paþa Camii,
Melik Ahmet Paþa Camii, Zinciriye Medresesi,
Mesudiye Medresesi, Hatuniye Medresesi, Ýçkale
Artuklu Sarayý, Malabadi Köprüsü, Haburman
Köprüsü, Mervânlý Kitâbesi gibi sanat eserleri sanki
kulaðýmýza yüzyýllar ötesinden bir þeyler fýsýldýyor. 

Sonuç ve Öneri 
1- Tarihi estetik deðerlere sahip Diyarbakýr

Surlarý, içinde bulunduðu Þehri bir �Dünya Kenti�
haline getirmiþtir.

2- Tarihi estetik deðerlere sahip Diyarbakýr
Surlarýný önemli kýlan özellikler:

a- Ýnsanüstü emek tasarým ve uygulayým.
b- Dikkat çekici estetik deðerleri üzerinde

taþýmasý.
c- Kitabelerin belgesel özelliði ile beraber,

estetik nitelikte olmasý.
d- Hayvansal motiflerin estetik nitelikte olmasý.
e- Bitkisel motiflerin estetik nitelikte olmasý.
f- Ýnsan motiflerinin estetik nitelikte olmasý.
3- Tarihi Estetik Deðerlere sahip Diyarbakýr

surlarýnýn dahi ciddi bir þekilde koruma altýna
alýnmalýdýr.

4- Surlara özel bir önem ve güzellik kazandýran
insan, hayvan ve bitki motifleri ile beraber

kitabeler, özel kimyasal maddelerle doðal ve insani
þartlardan kaynaklanacak hasarlara karþý koruma
altýna alýnmalýdýr.

5- Koruma etkinliði için valilik ve Belediye
Baþkanlýðý ortak çalýþmasý ile Koruma ve güvenlik
kadrolarý oluþturulmalýdýr.

6- Diyarbakýr�ý bir �Dünya Kenti� haline getiren
özellikleri daha etkin bir kampanya ile ulusal ve
evrensel bazda tanýtýlarak, turizm teþvik edilmelidir.

* Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eðitim
Fakültesi DÝYARBAKIR.

[1] Deðertekin, Halil, Diyarbakýr Surlarý,
Kitabeler ve Kabartmalar, Diyarbakýr Tanýtma,
Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý, Diyarbakýr Þubesi.

[2] Süsleme: kesim sanatýnýn bir kolu olup,
belirli bir yerin, eþyanýn abidenin daha da
güzelleþtirilmesi için üsluplanmýþ þekil, resim ve
motilferle deðerlendirilmesidir. (Azade Akar-
Cahide Keskiner, Türk Süsleme Sanatlarýnda
Desen ve Motif, Ornament And Design in Turkýsh
Decorative Arts, Tercüman Sanat ve Kültür
Yayýnlarý: 2, Ýstanbul 1975, s. 10)

[3] a.g.e., s. 9.
[4] �Kufî: En eski Ýslam yazýlarýndan biridir. Kufî

yazýsýnýn Hulefa-yý raþidin zamanýnda �Kufe�
þehrinde icat olunduðu ve þehrin ismine izafetle
�Kufî� denildiði hakkýnda bir rivayet vardýr. Hz. Ali
tarafýndan icat olunduðu hakkýnda da diðer bir
rivayet mevcuttur. Hicretten yarým asýr kadar evvel
yazýlmýþ bir kitap bulunmuþ, onun üzerinde Rumca
bir ibare ve tamamiyle Kufî�ye benzer bir yazý ile
yazýlmýþ Arapça bir ibare görülmüþtür. Bundan,
Kufî yazýsýnýn Ýslamiyetten evvel Ýsevîler ve Araplar
tarafýndan kullanýldýðý anlaþýlmýþtýr. Kufî�nin Hz.
Peygamber zamanýnda kullanýlan þekli ile
Ýslamiyyetten evvelki þekli arasýnda fark yok gibidir.
Ancak Ýslamiyetin zuhurunu müteakip bu yazý çok
tekellüm etmiþtir. Daha önce noktasý olmayan Kufî
yazýþma sonradan ilave edilmiþtir.

DÝYARBAKIR KARPUZU
Diyarbakýr karpuzu dünyaca ünlü ender tarým

ürünlerimizden birisidir. Dicle nehri kenarýnda
çakýllý, kumlu arazilerde yöreye özgü yöntemlerle
yetiþtirilen bu karpuz çeþidinin Diyarbakýr�ýn
ekonomik, sosyal ve folklar yaþantýsýnda deðerli bir
yeri bulunmaktadýr.

Diyarbakýr karpuzunu meþhur eden en önemli
özellikleri irilik ve lezzet halký için önemli bir sosyal
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ve ekonomik deðeri vardýr. Ülkemizde hemen
hemen her þehrimizin sembolü olmuþ kendine özgü
bir tarým ürünü vardýr. Örneðin þeftali dediðimizde
Bursa, incir dediðimizde Aydýn, pamuk dediðimizde
Anana, fýndýk dediðimizde Giresun, çay dediðimiz-
de Rize illerimiz akýla geldiði gibi karpuz dediði-
mizde de herkesin aklýna Diyarbakýr ilimiz gelir.
Yapýlan araþtýrmalar göstermektedir ki saydýðýmýz
bu ürünler yýllardan beri bu illerin sosyal ve ekono-
mik yapýlarýnda önemli roller oynamaktadýrlar ve
bundan dolayýdýr ki haklý olarak bu illerin sembolü
olmuþlardýr.

DÝYARBAKIR KARPUZU SÜRME ÇEÞÝDÝ
Diyarbakýr ili toplam sebze alaný 25.273 ha. dýr.

Bu alanda üretilen toplam sebze miktarý 514.000
ton� dur. Bu toplam sebze üretim miktarýnýn içinde
karpuz üretiminin payý ise 276.000 ton� dur.
(Anonim 1). Bu karpuz üretiminin büyük bir
çoðunluðunu da Diyarbakýr karpuzu oluþturmak-
tadýr. 

Her ürünümüz olduðu gibi Diyarbakýr karpuzu-
nun da kendine has özellikleri vardýr. Ýlk göze
çarpan özelliði iriliðidir. Ýkinci özelliði ise lezzetli
oluþudur. Ancak günümüzde bu lezzetini yitirmiþtir.
Diyarbakýr karpuzunun önceden var olan bu
lezzetini yörede halen söylenmekte olan þu
maniden de anlamak mümkündür.

Teptim tekerlendi
Kestim þekerlendi
Bal gibi tatlý içi 

Ne güzeldir yeniþi 
Hem erkektir hem diþi   

Diyarbakýr karpuzu � karpuz kuyusu� adý verilen
yerlerde yetiþtirilmektedir. Bu kuyular Nisan �
Mayýs aylarýnda Dicle nehrinin çekilmesinden
sonra kalan nehir yataðýnda açýlmaktadýr. Yaptýðý-
mýz inceleme gezilerinde gördük ki üreticilerin
nehrin çekilmesiyle kalan araziyi paylaþmalarý da
oturmuþ bir düzen dahilinde olmaktadýr. Nehir
çekildikten sonra nehir kenarýnda arazisi olan her
üretici arazisi doðrultusunda ki nehir yataðýna sahip
olmaktadýr.

Büyük karpuz yetiþtirmek için açýlan her kuyu,
boyu 2m. geniþliði 60 cm. olacak þekilde hazýrlan-
maktadýr. Kuyularýn derinliði ise taban suyuna
ulaþýlacak derinliðe baðlý olarak deðiþmektedir ve
genellikle taban suyuna 40 � 60 cm. ulaþýlmaktadýr.
Diyarbakýr karpuzunun iriliðini bu kuyularýn
hazýrlanmasýnda kullanýlan ahýr gübresi (ki bu

gübrenin özellikle çift týrnaklý hayvanlardan koyun
ya da keçi gübresi olmasý tercih edilmektedir.)
lezzetini ise güvercin gübresi vermektedir. Bu amaç
için kullanýlan yarasa gübresinin de iyi sonuç
verdiði bilinmektedir. Buradan da anlaþýlmaktadýr
ki organik gübrelemenin Diyarbakýr karpuzu
yetiþtiriciliðinde önemi büyüktür. Bunun da sebebi;
Dicle nehrinin kýþ aylarýnda taþýdýðý su miktarý
artýnca karpuz yetiþtiriciliði yapýlan yerlere kadar
nehir geniþlemekte çekilirken de alýp götürmek-
tedir. Yapýlan bu gübreleme sonucunda bir tanesi 60
� 70 kg. olan karpuzlar yetiþtirilebilmektedir.
(Anonim 2.Tekin,) 35 � 40 yýl kadar önce 50 kg�lýk
karpuz gördüðünü yazýlarýnda bizzat belirtmektedir.
Hatta Enver Paþa�nýn iki karpuzu bir deveye
yüklemek suretiyle padiþaha hediye gönderdiði
halen söylenmektedir. (Tekin,1987) 

Fakat daha sonra bölgeye giren hibrit karpuz
çeþitleriyle Diyarbakýr karpuzu rekabet edeme-
miþtir. Bunda ticari zihniyetlenme de rol oynamýþtýr.
Yeterince ilgilenilmediði için Diyarbakýr karpuzu-
nun nesli dejenere olmuþ, eski lezzet ve iriliðini
yitirmiþtir. Arandýðýnda býrakýn 30 � 35 kg�lýk
Diyarbakýr karpuzunu 25 kg�lýðý bile bulunamaz
olmuþtur. Ve bunun Diyarbakýr ekonomisine büyük
zararý dokunmuþtur. Ýlk kez 1968 yýlýnda düzen-
lenen karpuz festivali ile bu konuya el atýlmýþ,
üretici teþvik edilmek istenmiþ ancak bu iþ 1982
yýlýna kadar düzenli olarak yapýlamamýþtýr. 1982
yýlýnda konuya tekrar el atýlmýþ 1985 yýlýna kadar
bu festivaller düzenli olarak tekrarlanmýþ ve en iri
Diyarbakýr karpuzu yetiþtiren üreticiler ödüllen-
dirilmiþtir. Bu sayededir ki bu gün 40 � 45 kg�lýk
Diyarbakýr karpuzu bulmak artýk mümkün olabil-
mektedir. (Tekin,1987). Bunlar üreticiyi teþvik et-
mek amacýyla yapýlan iþlerdir. Ancak halen konuya
bilimsel olarak yaklaþýlýp da bu konuda bir bilimsel
araþtýrma yapýlmamýþtýr. 

Eskiden Anadolu insaný okuma yazma bilmezdi.
Ama karnýný doyuran, geçim kaynaðý olarak saydýðý
her þey öyle güzel sahip çýkmýþ ve onu yaþatmak,
kendisinden sonra gelen nesillerine aktarabilmek
için kendince elinden geleni yapmýþtýr.

Böylesine deðer verdiði þeyleri yazamýyor çize-
miyorsa da sözlü sanatý olan manilerinde, türkü-
lerinde iþlemiþ böylece bunlarý ölümsüz kýlmýþtýr.
Anadolu insaný bu vefalýlýðýný Diyarbakýr karpuzu
için de göstermiþtir. Þu manilerde olduðu gibi:
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Diyarbakýr karpuzu
Ata vurdum mahmuzu

Anasý çeyiz ister
Gel de satma öküzü

Bir haným gördüm
Entarisi al

Çarþafý yeþil
Kopçasý siyah
Erkek isen bil

Karpuzun irisine
Vuruldum birisine
Analar kýz verdiler

Yiðidin birisine

Karpuzlar biter oldu
Bostaný tutar oldu

Gel artýk ey sevgilim
Ayrýlýk yeter oldu

Bu gibi manilerin daha bir çoðunu sýralamak
mümkün. Ama gönül ister ki böylesine güzel ve
ekonomik deðeri olan bir ürünümüz yalnýzca
manilerde kalmasýn. Bu nedenledir ki konuya el
atma ihtiyacý duyduk. Günümüze yaþlýlar hariç,
bizler gibi yeni nesil hiçbir Diyarbakýrlý bilmez ki
Diyarbakýr�da menekþe tarlalarýnýn olduðunu,
bunlardan menekþe rakýsý yapýldýðýný ya da
rengârenk gül karanfil bahçelerinin olduðunu ve
bunlardan gül rakýsý, gül yaðý üretilip, bir zamanlar
Diyarbakýr�da karanfil çayýndan baþka çayýn
içilmediðini veya bir zamanlar en güzel aromalý
þeftalinin Diyarbakýr þeftalisi olduðunu ve büyük
seyyahýmýz Evliya Çelebi�nin Seyahatnamesinde
bahsettiði Dicle nehri kenarýndaki fesleðen
bahçelerini. Bunlarý öðrenince insanýn oturup
düþünmemesi ve düþündükçe üzülmemesi mümkün
deðil. Eðer bizler bir þeyler yapmasak bizden sonraki
nesiller Diyarbakýr karpuzunu birkaçýný kaybetmeye
muaffak olduðumuz manilerden öðrenecekler.
(Anonim 5, Anonim 6, Sevük, 1967).

Býrakýn ülkemizi dünyanýn hiçbir yerinde Di-
yarbakýr karpuzunun bir benzeri yetiþtirilememek-
tedir. Hatta Amerikalýlar ülkelerinde Diyarbakýr
iklim ve toprak koþullarýna uygun bir yer bulmuþtur
ve yetiþtirmek gayesi ile Diyarbakýr karpuzunun
tohumundan götürmüþlerdir. Ancak beklenen so-
nucu elde edemedikleri için bu iþten vazgeç-

miþlerdir. (Sevük,1972). Diyarbakýr halk hekimli-
ðinde da karpuzun ayrý bir yeri vardýr. Yörede kar-
puzun idrar söktürücü ve böbrek taþlarýný düþürücü
etkisinin olduðuna inanýlmaktadýr. Þu manide
olduðu gibi:

Kavun ye bilege bak
Üzüm ye renge bak

Karpuz ye iþegen bak  (Anonim 7)  
Ayrýca karpuzun hazmý çok kolaylaþtýrdýðý da

bilinmektedir. Bu konuda anlatýlmakta olan bir
efsane vardýr ve efsane þöyledir.

Lokman hekim bütün dertlerin dermanýný bilen
bir hekimdir. Günün birinde ölümsüzlüðün
dermanýný bulmak için yollara düþer. Kýrlarý dolaþa
dolaþa, diyar diyar gezenken yolu Diyarbakýr�a
düþer. Urfa kapýsýndan içeri girer ve zerzevatçýlar
meydanýna gelir. Orada gözü uzun, iri patlýcanlara
takýlýr. (Bu patlýcanlar yöreye ait olan ve günü-
müzdeki Þeyhkent patlýcan çeþididir. Güneydoðu
Anadolu tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü bu konuya
da el atmýþ ve Þeyhkent Patlýcan Islah projesi adý
altýnda bu konuya yönelik ýslah çalýþmalarý
yürütülmektedir.) ve �hayret demiþ� bu patlýcanlarý
yiyorlar da bu halk nasýl hasta olmuyor: Biraz daha
yürüyüp de üst üste yýðýlý koca koca karpuzlarý
görünce �ha yemekten sonra bu karpuzlardan bol
bol yiyorlar hastalanmayýþlarýnýn sebebi bu� demiþ
(Beysanoðlu, 1972).

Diyarbakýrlýlar, karpuz yetiþtiricililiðinde kullan-
dýklarý güvercin gübresi ihtiyaçlarýný karþýlamak
için güvercin yetiþtirmektedirler. Yörede güvercine
�bora�,güvercin yetiþtirilen yerlere ise �borahane�
adý verilmektedir. Borahaneler bir kuþ beslemek
için oldukça büyük ve bazen da çok katlý binalardýr.
Kerpiçten olmalarýna raðmen saðlam yapýlan
borahanelerin iç bölümlerine �lüle�denmektedir. 

Yapýlarda güvercinlerin girip � çýkmasý için
yuvarlak delikler açýlmýþtýr. Her lülenin içinde
güvercinlerin tünemesi için basamaklar vardýr.
(Sevük,1972). Ancak günümüzde bu borahane-
lerin bakýmlarý yeterince yapýlmamakta olup bir-
çoðu yýkýlmaya yüz tutmuþtur. 

Diyarbakýr�da karpuz ekilen yerlere �bostan� adý
verilir. Karpuzun hasat zamanýnda Dicle nehri ke-
narýnda bulunan bu bostanlarda þenlikler düzen-
lenip türküler � maniler söylenirmiþ. Davul, Zurna,
Darbuka ve kemanlar çalar halk eðlenirmiþ. Ýlk
hasat edilen karpuz ortadan ikiye kesilir, içi
çýkarýldýktan sonra boþ kalan kýsma kül konup
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üstüne gazyaðý döktükten sonra ateþlenip nehire
býrakýlýrmýþ. Bu iþe nehir kenarýndaki en yüksek
köyden baþlayýp aþaðýya inene kadar her bostancý
böyle yanan karpuzlar býraktýðýndan nehrin üstü
alev alev yanar görünürmüþ. Bu ortam gece
eðlencelerine ayrý bir renk verdiðinden halk coþar
çayda çýra oynarmýþ (Anonim 6). Günümüzde bu
þenliklerin hiçbiri yapýlmamaktadýr.
DÝYARBAKIR KARPUZUNUN YETÝÞTÝRME

TEKNÝÐÝ                   
Karpuzlarda irilik vasfý baþta çeþit karakteri

olmak üzere kýsmen de yetiþtirme ve bakým þart-
larýna baðlýdýr (Bayraktar,1981). Diyarbakýr karpu-
zunun yetiþtirme tekniði alýþýlagelmiþ karpuz yetiþ-
tiriciliðinden farklýdýr. Ýri Diyarbakýr karpuzlarý
daha önce de belirttiðimiz gibi Dicle nehrinin çekil-
mesinden sonra kalan kumlu � çakýllý nehir yata-
ðýnda açýlan ve adýna �kuyu� denilen yerlerde
yetiþtirilmektedir. Ancak þunu da vurgulamak
gerekir ki Diyarbakýr�da karpuz ziraatý yalnýzca bu
þekilde yapýlmamaktadýr. Diyarbakýr�da karpuz
ziraatý üç þekilde yapýlmaktadýr. 

1 � Köylerde Pýnar Karpuz ve Kavunculuðu:
Dere ve pýnar sularýndan faydalanýlarak yapýlan
karpuz ve kavun ziraatýna denir.

2 � Kuru Ziraatta Karpuz ve Kavun Ekimi: Bu
tarz ekimle elde edilen karpuz ve kavuna �Beji�
denir. Köylülerin sýrý kendi ihtiyaçlarý için ektikleri
bu karpuz ve kavunlarýn verimleri ve ekonomik
önemi azdýr.

3 � Çay Karpuz ve Kavunculuðu: Dicle kena-
rýnda yapýlan karpuz ve kavun ekimine denir.
Diyarbakýr�ýn ünlü iri karpuzlarý bu yetiþtirme
þekliyle yetiþtirilir (Baysanoðlu.1962).

2. 1 � Kuyularýn Hazýrlanmasý:
Kuyularýn açýlmasý için bahar aylarýnýn sonuna

kadar Dicle nehrinin çekilmesi beklenir. Nehir ye-
tirince çekildikten sonra genellikle 15 �30 Nisan
tarihleri arasýnda kuyu açmak üzere Dicle kenarýna
inilir. Günümüzde birim alandan kazanmak amaç-
lanmýþ olmalý ki kuyularýn boyutlarý küçültül-
müþtür. Kuyular, kuyu uzunluðu 150 cm kuyu
geniþliði ve derinliði 40 cm. olacak þekilde hazýrlan-
maktadýr. Ýki kuyu arasý da 50 cm. iki kuyu sýrasý
arasýnda ise 2 m. mesafe býrakýlmaktadýr. Kuyularýn
derinliði her ne kadar 40 � 60 cm. arasýnda deðiþi-
yorsa da derinlikte amaç su seviyesine ulaþmaktýr.

2. 2 � Karpuz Fidelerinin Hazýrlanmasý:
Fideler iki þekilde hazýrlanmaktadýr.
2.2. 1 � Tüplü � Fide Yetiþtiriciliði: Tüplere

konacak harç milli kum ve elenmiþ koyun
gübresinden hazýrlanmaktadýr. 10x13 cm. boyutla-
rýndaki her bir tüpe 3 � 4 karpuz tohumu konmak-
tadýr. Karpuz fideleri ikiþer yapraklý olunca topraklý
olarak kuyular da hazýrlanmýþ olan yerlerine
dikilmektedir.

2.2. 2 � Harmanda Fide Yetiþtiriciliði: Dicle
kenarýnda suya çok yakýn olan milli kumlu bir yerde
karpuz fidesi yetiþtirmek için yer hazýrlanýyor ki
buraya harman deniyor. Burada yetiþtirilen fideler
üç yapraklý iken buradan alýnýyor, kök bölgesindeki
milli kum yýkandýktan sonra kuyuda hazýrlanmýþ
bulunan yere dikiliyor.

2. 3 � Kuyularda Fide Yataðýnýn Hazýrlanmasý
ve Fidelerin Dikimi:

Açýlan kuyularýn her iki baþýnda fide dikimi için
küçük yastýklar hazýrlanmaktadýr. Tüplerden çýkarý-
lan ya da harmandan getirilen fideler bu yastýklara
dikilir. Dikim, direk kuma fidelerin kökleri su ile
temas edecek þekilde yapýlmaktadýr. Fideler her bir
kuyuda dörder fide bulunacak þekilde kuyularýn sað
ve sol baþlarýna ikiþer tane dikilmektedir (Anonim
2, Anonim 4, Anonim 5,).

2. 4 � Gübreleme:
2.4. 1 � Gübrenin Hazýrlanmasý: Karpuzlara

verilecek koyun gübresi ve güvercin gübresi kum ile
karýþtýrýlýp harç haline getirilerek verilmektedir.
Yörede genel uygulama olarak bu karýþým þöyle
hazýrlanmaktadýr: Kuyu baþýna; 6 � 8 kg. güvercin
gübresi, 20 � 25�þer kg. koyun gübresi ve kum.
Yaptýðýmýz inceleme gezilerinde görüþtüðümüz tüm
üreticilerin tecrübelerine göre güvercin gübresi ne
kadar çok verilirse karpuzlar o oranda lezzetli
olmaktadýr. Ancak bu maliyeti artýran en büyük
unsur olduðundan günümüze üreticiler bu miktarý
artýramadýklarý gibi bir çoðu kuyu baþýna 6 kg. nýn
da altýnda güvercin gübresi vermektedir.

2.4. 2 � Gübrenin Veriliþ Þekli: Ýlk gübreleme
fide dikiminden iki gün sonra yapýlmaktadýr. Bu ilk
gübrelemede her bir kuyu baþýna hazýrlanan harç-
tan yaklaþýk ikiþer kilogram gübre verilmektedir.
Gübre su ile kökün temas ettiði bölgeye konuyor.
Böylece suda çözünen organik maddeden bitki
daha çabuk yararlanmýþ olmaktadýr. Bu ilk verilen
gübreye �avuç� adý verilmektedir.
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Birinci gübrelemeden 10 gün sonra ikinci
gübreleme yapýlýyor. Bu 10 gün süresince kuyu
içinde bulunup da kök ile temas halinde olan su
çekilmiþtir. Suya ulaþýncaya kadar tekrar kazým
yapýlýyor. Ve çýkarýlan kumlar bitkinin kök
bölgesindeki daha önce verilmiþ olan gübrenin
üzerine konuyor. Bu kazým esnasýnda suya ulaþmýþ
halde bulunan karpuz kökleri de açýða çýkarýlmýþ
oluyor. ikinci verilen gübre bu köklerin üzerine
konuyor. Yani kökün sürekli olarak su ve gübre ile
temas halinde olmasý saðlanmaktadýr. Tabanda
bulunan su ne kadar çekilirse kökler de beraberinde
o kadar derine inmektedir.

Ýkinci gübrelemede pratik olarak on altý
kilogramlýk tenekelerle her bir kuyu baþýna birer
teneke gübre verilmektedir. Bu gübrelemede de
daha önce hazýrlanmýþ bulunan harç kullanýlmak-
tadýr. Bu gübrelemeye �ilk taam� adý verilmektedir.

Üçüncü gübrelemenin zamaný bitkinin geliþi-
mine bakýlarak tayin edilmektedir. Eðer bitki çabuk
geliþip kendini toparlamýþsa ikinci gübrelemede 12
� 15 gün sonra üçüncü gübreleme yapýlmaktadýr.
Eðer bitkilerin geliþimi iyi deðilse geliþimlerini
tamamlamalarý beklenerek üçüncü gübre ikinci
gübrelemeden 20 � 25 gün sonra verilmektedir.
Yörede çiftçiler tarafýndan bu istenmeyen bir
durumdur. Çünkü bu þartlarda hasatta da en az bir
10 günlük gecikme söz konusudur ki bu da
üreticinin zararýna olmaktadýr. Üçüncü gübreleme-
de önce de ikinci gübreleme de olduðu gibi tekrar
taban suyuna ulaþýlmaktadýr. Üçüncü gübreleme
esnasýnda yalnýzca kuyunun ortasý boþ kalmýþtýr ve
artýk kökler karþýlýklý olarak burada buluþtuklarýn-
dan gübre ayrý ayrý kuyu baþlarýna deðil kuyunun
tam ortasýna konmaktadýr. Üçüncü gübrelemede
önceki teneke hesabýyla bir teneke gübre, kuyunun
ortasýnda su ile köklerin temas ettiði yere konmak-
tadýr. Bu gübrelemeye �son taçim� adý verilmek-
tedir. Böylece gübreleme iþlemi tamamlanmýþ
olmaktadýr. Üçüncü gübrelemeden 2 � 3 gün sonra
ilk kuyu kazýmýnda çýkarýlan kum ile kuyularýn üzeri
kapatýlmaktadýr. (Anonim 3 Anonim 4 Anonim 5).

3 � Bakým Ýþleri:
Gübreleme iþi tamamlandýktan sonra gönü-

müzde önemli bir bakým iþlemi uygulanmaktadýr.
Bir bitkiden çok sayýda meyve almak birim alandan
elde edilen ürün miktarýný artýracaðý düþünülerek
eskiden uygulanan seyretme iþlemi bu gün
uygulanmýyor. Çeþittin eski iriliðini kaybetmesinde

bunun olumsuz etkisi olmuþtur. Gübrelemeden
sonra uygulanan en önemli bakým hastalýk ve
zararlýlarla mücadele olmaktadýr. Yörede üreticiyi
en çok üzen hastalýk etmenleri fusarim, mycop-
lazma; zararlýlar ise aphid (yörede �gezo� adý ile
bilinmektedir, ve kýrmýzý örümcektir, hastalýk et-
menlerine karþý önlem amacýyla tohum ilaçlamasý
yapýlmamaktadýr. Oysa ekimden önce tohumlar 50
� 55 cº� lik suda birkaç dakika bekletilseler
üzerlerindeki zararlý organizmalar etkisiz hale
getirilebilir (Bayraktar,1981).

4 � Hasat Ýþlemi:
Diyarbakýr karpuzu eylül ayýnýn ilk haftasýndan

sonra hasat edilerek satýþa çýkarýlmaktadýr.
5 � Yetiþtirilen Karpuz çeþitleri ve Özellikleri:
Ýrilikleri itibariyle dünyaca meþhur olan Diyar-

bakýr karpuzlarý yuvarlak � beyzi alacalý karpuzlar
sýnýfýna girmektedir. Bunlar arasýnda özellikle
sürme, pembe ve ferik adlarý ile tanýnan çeþitler
yaygýn olarak yetiþtirilmektedir. (Bayraktar1981).1
� Sürme Çeþidi:

Diyarbakýr karpuzlarý arasýnda en iri olan
çeþittir. Kabuk renkleri, koyu yeþil üzerinde
uzunlamasýna geniþ dilimler halinde çizgilidir.
Kýrmýzý renkte olan eti oldukça tatlýdýr. Fakat
bilhassa biraz fazla olgunluk halinde tamamen lifli
bir hal almaktadýr. Kabuðu kalýn ve dayanýklý
olduðundan hem nakliyat hem de uzun süreli
muhafazaya oldukça elveriþlidir. Tipik yetiþtirme
usulü ile yetiþtirildiðinde 50 � 60 kilo hatta 75 kilo
kadar iri meyveler elde edilebilmektedir. Bütün
meyve olarak yenmesi hemen hemen imkânsýz
olduðundan çoðunlukla dilimler halinde satýlmak-
tadýr. Çekirdekleri yörede yetiþtirilen diðer yerli çe-
þitlere nazaran iri ve siyahtýr. Sürme çeþidi �Sürme
hýrsýzý� adýyla da anýlmaktadýr.  

2 � Pembe Çeþidi: Kabuðu parlak yeþil üzerine
koyu yeþil renkli çizgilerle uzunlamasýna çizgilidir.
Kabuðu 1.5 cm. kadar kalýndýr. Eti pembeye yakýn
açýk kýrmýzý renktedir. Bundan dolayý pembe karpuz
adýný almýþtýr. Eti hafifçe lifli olmasýna raðmen
oldukça tatlýdýr. Çekirdekleri küçük ve siyah
renktedir. Meyvelerde ortalama aðýrlýk 23 � 30 kilo
arasýndadýr. 

3 � Ferik Çeþidi: Þekil ve kabuk özellikleri
itibari ile sürme çeþidine benzer. Fakat meyveleri
daha küçüktür. Ortalama meyve iriliði 8 � 15 kg
arasýndadýr. Eti daha kýrmýzý renklidir. Çekirdekleri
siyah bazen de sarý olabilir.
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B atýlýlaþma sürecinde çoðu þey gibi görgü
anlayýþýmýz da deðiþti. Görgü, �Nasýl se-
lam vermeliyiz, çatalý býçaðý nasýl

tutmalýyýz� gibi davranýþlardan mý ibarettir? Yoksa
hayatýn her anýnda bir �insanýn� nasýl hareket
etmesi gerektiðini belirleyen bir kurallar bütünü
mü? Prof. Dr. Saadettin Ökten�e göre, �Peygamber
ahlakýný hayata geçirmektir.�

1939 Aðustos ayýnda o zamanýn popüler
dergilerinden Ev-Ýþ Dergisi�nde yayýnlanan bir
yazýda toplumda görgünün giderek azaldýðýndan
yakýnýlýyor: �Bilerek, bilmeyerek yapýlan öyle hare-
ketler vardýr ki, yapanlarýn haberi bile olmadan
etraftan tenkitler yaðmasýna sebep olur. Bizzat siz
ayný þeyi yaptýðýnýz halde bir baþkasýnýn o hareketi
yaptýðýný görünce ayýplarsýnýz. Herkese ait olan
caddeler, sokaklar, parklar, sinemalar, bütün nakil
vasýtalarý sizden bir nevi saygý bekler. Evinizin

dýþýnda sizi tarassut eden (inceleyen) gözler,
evinizin içerisindekinden çok daha fazladýr ve bu
gözler muhitin gözleridir ki, onun vereceði karar
sizin cemiyet hayatý merdiveninde kaçýncý
basamaða oturmaya layýk olduðunuzu tayin eder.� 

Yazýnýn devamýnda en büyük birkaç görgüsüz-
lüðe de örnek veriliyor: �Þehrin caddelerinde
lâubali olarak baþ açýk gezmeniz adab-ý muaþerete
(görgü kurallarýna) hiç uygun deðildir. Dar ve þeffaf
kýyafetler giymekten kaçýnýn. Plajda gezer gibi
böyle cadde ortasýnda müþekkel (gösteriþli) bir
halde dolaþmanýz doðru bir hareket olur mu?
Düþünün! Bir lokantaya gittiðiniz zaman yanýnýzda
kocanýz veya aðabeyiniz varken listeyi siz alýr ve
uzun uzun okuduktan sonra yüksek sesle: �Þunu
getir, bunu getir� diye yemek ýsmarlar mýsýnýz? Bunu
yanýnýzdaki erkeðe býrakýn.� 

Ýnsan ilk okumada gayr-i ihtiyari gülümsüyor

4 � Siyah (Kara Kýþ) Karpuz: Aðýrlýðý 5 � 20 kg
arasýndadýr. Çekirdeði siyahtýr. Yörede �siyah kýþlýk
karpuz� adýyla anýlmaktadýr. Hasattan sonra kýþ
aylarýnda bahara kadar adi depo þartlarýnda muha-
faza edilmektedir. Ýnceleme gezime esnasýnda
çiftçilerden tohumunu istediðimizde bu çeþidin
artýk yetiþtirilmediðinden dolayý tohumunu bula-
mayacaðýmýzý öðrendik. Bu durum beyaz kabuklu
kýþlýk karpuz için de geçerlidir. Bu sonuç da göste-
riyor ki korunmaya alýnmadýðýnda ýslah materyali
olabilecek bir çok çeþidimiz kaybolmaya mahkum-
dur. 

5 � Beyaz (Beyaz kýþ) Karpuz: Kara karpuz gibi
bu çeþit de kýþ aylarý sonuna kadar saklanabil-
mektedir. Kabuk rengi hariç tüm özellikleri �kara
kýþ karpuzu� gibidir (Anonim 3,4 Bayraktar
1981,Tekin 1987). 

Diyarbakýr Karpuzunun Yoðun Olarak Yetiþ-
tirildiði Köyler:

Diyarbakýr karpuzu, merkeze baðlý olan ve Dicle
nehri kýyýsýnda bulunan þu köylerde yoðun olarak
yetiþtirilmektedir.

1 � Sivritepe (Þeyhelan) Köyü
2 � Erimli (Sýmaký) Köyü
3 � Tekkaynak (Yuvacýk) Köyü
4 � Feri Köyü
5 � Tepe Köyü (Anonim 6)

GÖRGÜ 
HAYATIMIZIN NERESÝNDE?

Zeynep SEVDE / www.moraldergisi.com
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deðil mi? 1939, Batý�nýn medeniyet kurallarýnýn
özellikle büyük þehirlerde bütün sokaklarda artýk
iyice hâkim olduðu bir yýl. Altý yüz yýl koskoca bir
devleti ayakta tutan Türk-Ýslam medeniyeti mahir
hamlelerle silinmeye çalýþýlýyor, artýk erkekler
redingot giyiyor, kadýnlar çarþaflarýný evlerinde
býrakýyordu. Vesikayla ekmek alan halk, sokaða
þapkasýz çýkmýyordu. Tarihimizde görgü mefhumu-
nun baþtan aþaðý yenilenmeye çalýþýldýðý tarihlerdi.
Buna raðmen köklü bir medeniyetin evlatlarý
sokaklarda adab-ý muaþerete aykýrý bir tavýr görme-
ye dayanamýyorlardý. Edebin anlamý biliniyordu.
Býrakýn insana saygýyý, sokaklara dahi saygý göster-
mek gerektiðine inanýyorlardý. 

Görgü ne demektir?
Görgü, �Nasýl yemek yemeliyiz, nasýl selam

vermeliyiz, çatalý býçaðý nasýl tutmalýyýz� gibi davra-
nýþlardan mý ibarettir? Yoksa hayatýn her anýnda bir
�insanýn� nasýl hareket etmesi gerektiðini belirleyen
bir kurallar bütünü mü? 

Ahmet Mithat Efendi�nin Âdâb-ý Muaþeret
isimli kitabýna göre Avrupalýlar, �usûl-u muâþerete
savoir vivre; yaþamasýný bilmek derler ve bu konuyu
bir ilm-i mahsus haline koyarak koca koca kitaplar
yazmýþlardýr.� 1800�lü yýllarýn sonunda yayýnlanan
Teþrifat ve Âdâb-ý Muaþeret isimli kitapta görgü bir
�fen� olarak kabul edilir ve dolayýsýyla bu fenni
öðrenmek için �eðitim� gerekli görülürr. Kitaba
göre, âdâb-ý muaþeretin temeli temizliktir. Temizlik
insanýn þahsýna olduðu kadar iliþkide bulunduðu
insanlara karþý göstereceði saygýda da temel
deðerdir. �Elleri, yüzü, diþleri ve týrnaklarý temiz ve
elbisesi lekesiz insanlar bir hiss-i sevk-i tabiîye ile
celb-i kulûb ederler. Aksi halde bulunanlar �en aziz
dostlarýmýz bile olsalar� temastan ictinab ve
kendileriyle kerhen musafaha ederiz. Bu bir hiss-i
tabiiyedir.� 1800�lü yýllarýn sonlarýnda ticaret
nazýrlýðý, elçilik, vezirlik gibi çeþitli kademelerde
memuriyet yapmýþ Mehmet Tahir Münif Paþa�ya
göre, �Bir kimsenin derece-i medeniyetini anlamak
için onunla bir defa beraber taam etmek (yemek
yemek) kafidir.�

�Peygamber ahlakýný hayata geçirmektir�
Beþir Ayvazoðlu�nun ifadesiyle �Eðer bir Doðu-

Batý sentezi mümkünse, bunu kiþiliðinde gerçekleþ-
tirebilmiþ nadir Müslümanlardan biri� olan Mimar
Sinan Üniversitesi emekli Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Saadettin Ökten�e görgünün tarifini sorduðumuzda
þöyle cevap veriyor:

�Ýsmi üstünde, �Ýnsanlar bizi nasýl görüyorlar
veya biz insanlara nasýl görünüyoruz?� Tabi bu söz
sizin davranýþlarýnýzý, hal hareketinizi, hatta
sükûtunuzu, sözlerinizi, jestlerinizi kapsayan bir
hadisedir. Görgü sadece insanlara temas ettiðinizde
deðil, yalnýz kaldýðýnýz zaman da bahis mevzuudur.
Hayatýn her anýnda belirleyicidir.� 

Bir de Ýstanbul beyefendisi, hanýmefendisi
olmak diye bir tabir vardýr. Nazik, terbiyeli, insan-
larý kýrmaktan kaçýnan, giyimiyle hareketleriyle
gerçekten �efendi� olan insanlar� Görgüyü
üzerlerinde iðreti deðil, hayat tarzý olarak taþýrlar.
Prof. Dr. Ökten �Ýstanbul beyefendisi�nin tarifini
þöyle yapýyor: �Ýstanbul beyefendisi olmak Peygam-
ber ahlakýný hayata geçirmektir. Peygamber ahla-
kýnda birinci düstur, insanlara kendinizi sevdir-
mektir. Sizi herkes sevecek. O�nun gibi, �Ya Fatýma�
dersin kalkýp yer verirsiniz, �Ya Aiþe� dersin yanaðýný
okþarsýnýz. Oðlunuza, kýzýnýza, eþinize kendinizi
sevdirmelisiniz.  Haným kocasýna, kocasý hanýmýna
gönülden muhabbet duyacak. Bu da feragat ile olur.
Kalpten kalbe yol vardýr. Sizin gönlünüz karþýnýz-
dakine karþý hayat dolu, hareket doluysa o zaten bir
bakýþta anlaþýlýr. Hiç vaaz etmenize gerek yok. Þunu
yapma, bunu yapma, kolunu uzat, eteðini indir
demeye gerek yok. Sizin hareketleriniz karþýdakine
zaten olmasý gerekeni anlatacaktýr. Baþka söze
gerek yok.�

Edep Mektebinden Hatýralar kitabýnýn yazarý ve
her haliyle bir Osmanlý Hanýmefendisi olan Haluk
Sena Arý ise görgülü insaný þöyle tarif ediyor: �Çok
eðitimli veya çok büyük mevki sahibi olmasý önemli
deðil. Görgülü insan hoþgörülü, yumuþak insandýr.
Kalp kýrmayan insandýr. Kliþeleþmiþ görgü kuralla-
rýndan ziyade görgülü olmayý hayat tarzý haline
getirmiþtir. Bir toplum içerisinde yaþýyoruz. O
toplumun fertleriyle iyi geçinmektir önemli olan. O
fertlerle iyi geçinirse baþarýlý olabilir insan.�

Ne deðiþti?
Bu tariflerin ardýndan bugüne baktýðýmýzda

þöyle bir soru akla geliyor: �Ne oldu da köklü bir
medeniyetin torunlarý olan bizler görgüyü sandýða
kaldýrdýk?� Haluk Sena Arý bu soruyu þöyle
cevaplandýrýyor:

�Kendi öz deðerlerimizden uzaklaþtýk, Batýlý-
laþma trendine girdik. Uzaklaþtýkça da kendi neza-
ket kurallarýmýzý kaybettik. Onlarýn yaþam tarzýný
benimsemeye baþladýk. Son derece maddi ve men-
faate dayanan bir dünya oldu. Bugün ben ve
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akranlarým durumu þöyle müþahede ediyoruz:
�Ýnsanlarýn haz ve menfaatten baþka gayesi yok
artýk.� Haz alabileceði þeyleri yapýyorlar. Menfaat
neredeyse oraya gidiyorlar. Bugünün dünyasý
kazanç eksenli. Marka giymek moda. Büyük þehirde
yaþamak çok zordur. Taþradan gelmiþ þehirde
yaþamaya çalýþýyor insanlar. Anne baba iþe gidiyor.
Ailenin her ferdi geliri düþünmek durumunda. Bu
arada birbirlerinin terbiyesiyle nezaketiyle meþgul
olan yok. Televizyon da daha yüksek bir yaþam tarzý
için devamlý imrendirdiði için bireyler içe kapanýyor
yahut saldýrganlaþýyor. Reklamlarý hepimiz görüyo-
ruz. Mesela kestaneli pasta çýkmýþ diyor. Her türlü
yiyecek, giyecek þatafatlý bir þekilde gösteriliyor.
Eskiden meyveler eve kese kâðýdýyla getirilirdi.
Erkeklerin büyük mendilleri vardý. Kese kâðýdýný
bile o mendile baðlarlardý kimse görüp caný
çekmesin diye. Þimdi býrakýn reklamlarý, komþuda
görüyorlar, ondakinin aynýsýný almak istiyorlar.
Devamlý bir alma, tüketme isteði var. Eskiden
insanlar arasýnda bir dostluk, paylaþým, sýrdaþlýk,
ahiret kardeþliði vardý. �Senin derdin benim, benim
derdim de senin� anlayýþý yaþanýrdý. Zenginler,
verirken zengin gibi verirler, yaþarken fakir gibi
yaþarlardý. Ýnsanlar görüp de canlarý çekmesin
diye.� 

Medeni olmak Batýlý olmak mý demek?
Bugün görgülü olmak, medeni olmak deyince

akla Batýlýlar ve Batý kültürü geliyor nedense.
Ýngilizler nazik ve beyefendi, Almanlar her zaman
dakik ve düzenli, Fransýzlar ince ve duyarlý sayýlýyor.
Türk deyince bugün zihinlerde oluþan tabloyu
anlatmaya gerek yok herhalde. Dakik deðiliz, pek
nazik olduðumuz da söylenemez, büyük þehirleri-
mizin hali de düzen anlayýþýmýzý yeteri kadar
anlatýyor. Fakat bu tablo sadece bugünü anlatýyor.
Her ne kadar adab-ý muaþeret eðitimi Türk
milletinin geleneksel aile yapýsýnýn bir parçasý olsa
da, zamanla modernleþmenin getirdiði yozlaþmanýn
etkisiyle muaþeret adabý da es geçilmeye baþlandý.
Neticede toplu yaþama döngüsü içinde empatiden
uzak, kibarlýðý zayýflýk olarak algýlayan bir toplum
ortaya çýktý. Yoksa Türk-Ýslam medeniyetine göre
bir Müslüman�ýn her hali adab-ý muaþerete
uygundur. Sosyolog Yazar Nazife Þiþman Türki-
ye�nin Batýlýlaþma sürecinde yaþadýðý deðiþimi þöyle
anlatýyor: 

�Modernleþme tecrübemiz esnasýnda görgü
açýsýndan yoðun bir tartýþma yaþadýk. Kendi

davranýþ kalýplarýmýz, Batýlý olanlarla karþýlaþtýrýl-
dýðýnda �geri� hatta bazen daha acýmasýzca �barbar
ve ilkel� olarak göründü dönemin aydýnlarýna. Biz
modernleþmeyi Batýlýlaþma þeklinde tecrübe ettik.
Batýlýlaþmayý da daha ziyade Batýlý hayat tarzýný
benimseme olarak algýladýk. Cumhuriyetten önce
baþlayan üst sýnýflardaki bu Batýlý hayat tarzýný
benimseme, görgülülüðün de Batýlý adab-ý muaþe-
rete baðlanmasýna yol açtý. Böyle olunca görgülü ve
Batýlý hayat tarzýna sahip bir seçkin grup ile �köylü�
ve geleneksel hayat tarzýna sahip bir grup arasýnda
bir gerilim ortaya çýktý. Bugünkü baþörtüsü ile ilgili
tartýþmalarý bir de bu açýdan okumak gerek. Sadece
siyasal simge olduðu için deðil, kentlilik ve
modernlik görgüsüne uymadýðý düþünüldüðü için
de baþörtüsü bir takým mekânlar için �uygun�
görülmüyor. Bu gerilimin arka planýnda görgünün
yeni tanýmý yatýyor. Görgünün yeni tanýmýnda, 19.
yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Batýlý adab-ý
muaþeret kýstas olarak kullanýlmaya baþlandý. O
dönemde çok sayýda kitap yayýnlandý. Ahlak,
incelik ve zarafet timsali bir Peygamberin ümmeti
olmamýza raðmen, neden Müslümanlar bugün kaba
ve görgüsüz bir güruh olarak görülüyor? Bunun
elbette siyasi ve tarihi bir arka planý var. Görgü,
görmekle ayný kökten geliyor ve bu manada
güngörmüþlükle de baðlantýlandýrýlabilir. Ama nasýl
oluyor da köyünde güngörmüþ bir teyze, büyük
þehre geldiðinde birden bire �görgüsüz� telakki
edilmeye baþlanýyor? Ýþte hýzlý kentleþme olgusunu
ve beraberinde getirdiði çarpýklýklarý görmezden
gelirsek, bu çeliþkili durumu saðlýklý bir analize tabi
tutamayýz.�

Batý, medeniyeti geç buldu
Nazife Þiþman�ýn anlattýðý þu örnek Batýlýlaþma

sürecinde arkamýzda býraktýðýmýz medeniyeti de
tanýmlýyor: �Batýnýn uygarlýk sürecini anlatan
Norbert Elias, 16. yüzyýlda yazýlmaya baþlanan
görgü kitaplarýný örnek verir. Dönemin prensi için
adab-ý muaþeret kitabý yazan Erasmus, sofrada
sümkürmemek, parmaðýný yemeðe daldýrmamak
gibi asgari görgü kurallarýný ilk defa bu baðlamda
zikreden kiþidir. Oysa hemen hemen ayný dönemde
Kýnalýzade Ali Çelebi, Ahlak-ý Alai�de günlük
hayattaki adab-ý muaþeretten devlet adamýnýn
görevlerine dek iyi insan nasýl olur sorusu
çerçevesinde felsefi derinliði de olan bir eser ortaya
koymuþtur.�

Prof. Dr. Saadettin Ökten Türk toplumunun

..115..
sayý 28 / 2007

KARDELEN / MAYIS



Batýlýlaþma sürecine girmesinin Sultan Ýkinci
Mahmut�un yaptýðý deðiþikliklerle baþladýðýný
belirtiyor: �O dönemde kýlýk kýyafet deðiþiyor.
Saraya Batý tarzý müzik aletleri, kýyafetler vs.
geliyor. Bütün bunlarýn çýkýþ noktasý þu: �Biz bu
ilkelerin meydana getirdiði hayattan memnun
deðiliz. Bu hayat bize bazý þeyleri saðlayamýyor.�  O
ilkeler Ýslami ilkeler. Siz Ýslami ilkeler dediðiniz
zaman Ýslam�ýn beþ þartýný alýrsanýz buradan bir yere
varamazsýnýz. Ýslam insaný merkeze alan bir hayat
biçimidir. Her medeniyet kendi estetiðini, kendi
sözlerini, kendi hitaplarýný beraber getirir.
Medeniyet varlýðýný kültürle ortaya koyar. Kültür
dildir, renktir, davranýþtýr. Tanzimat�la beraber iþler
sarpa sarýnca, dýþ dünyada muvaffak olamayýnca bu
defa deðerler sistemi sorgulanmaya baþlanmýþtýr.
Cumhuriyet bunu çok ayan beyan karþýsýnda hiçbir
reaksiyonun kalmayacaðý bir biçimde deðiþtirmeye
çalýþtý ama maalesef baþarýlý olamadý.�

�Köylü Ýslam�ý diye bir þey yok�
Prof. Dr. Ökten �þehirli� ve �köylü� dindarlýk

tanýmlarýnýn oluþum sürecini de þöyle anlatýyor:
�Bir medeniyet, münevverini kaybettiði zaman eli
kolu baðlý, dili kesilmiþ hale gelir. Tekrar yeni bir
devrede kendi biçimlerini yeniden inþa edemez.
Çünkü onu inþa etmek entelektüel bir þeydir. Ýslam
medeniyetinde Osmanlý yorumu Tanzimat ve
sonrasýnda entelektüelini yitirdi. O kitle bir baþka
noktaya doðru kaydý. Batý�ya doðru gitti. Giderek
daha Batýlý olmaya baþladýk. O zaman Ýstanbul,
Ankara gibi büyük þehirler bu deðiþime öncülük
ettiler ama tarým toplumunun % 80�i Anadolu�da
yaþýyordu. 1950�lere kadar Türkiye bir tarým
þehriydi.  Cumhuriyet de onlarýn köyde kalmasýný
istiyordu. Mesela köy enstitüleri köylünün köyde
kalmasýný isteyen ilerici bir projeydi. Millet sanayi
toplumunda cayýr cayýr üretiyor ama Türkiye�nin
ilericileri Türkiye köyde kalsýn diyor. Böyle ilkel bir
kafa baþka bir medeniyette görülmez. Köyde kaldý-
ðýnýz zaman köyün adetleri, köyün atmosferiyle yüz
yüze kalýrsýnýz. Ama hayat deðiþmiþti, sanayi diye
bir þey çýkmýþtý. Bu anlamda Türkiye�nin insanlýða
kattýðý toplam deðere baktýðýnýz zaman çok geri bir
rakam göreceksiniz. Türkiye 1950�den sonra
kendini yenilemeye çalýþtý. Hâlâ bu devam ediyor.
Osmanlý döneminde de köyden þehre gelenler
vardý. Ama köyde aldýklarý medeniyet terbiyesinin
þehirde çok daha rafinesi vardý ama zýttý deðil daha
geniþi daha güzeliydi. Ama cumhuriyet döneminde

insanlar þehre geldiklerinde tümüyle farklý bir
takým deðerler gördüler. Köyden gelen kýzlar
modernizme uyup þalvar yerine etek giymeye
baþladý ama altýna pantolon giydiler. Bu kitleler
giderek para kazandýlar. Haklar istemeye baþladýlar.
Bunlarýn para kazanmalarý, bir takým burjuva
insanlarla ortak iþ yapmalarý, yaþadýklarý bu ikilemi
net hale getirdi. Þehre gelen insanlar varoþlarda
kapalý kalsaydýlar içlerinden zenginler, okuyanlar,
ilim adamlarý falan çýkmasaydý onlar yine orada
kalýrlardý. Ama hak talep ettikleri zaman þehirli ve
köylü ortaya çýktý. Jargona da bu, �þehirli Ýslam�ý�
�köylü Ýslam�ý� diye girdi. Böyle bir Ýslam söz konusu
deðil tabi. Burada mühim olan görgü ve yaþama
biçimidir. Bu þehir realitesini Ýslam medeniyetinin
kendi deðerleri doðrultusunda yeniden üretebilir
miyiz, diye düþünmemiz lazým. Bu, þehrin
imarýndan, þehirde nasýl davranýlacak, nerelere
gidilecek, nerelere gidilmeyecek, hangi tipler ile
muhatap olunacak gibi detaylarý belirlemektir.�

Bir geçiþ süreci yaþýyoruz
Peki bu hal böyle devam edecek mi? Prof. Dr.

Saadettin Ökten bunun bir geçiþ süreci olduðunu
ifade ediyor: �Biz henüz parayla, imkanla, iktidarla
yeni tanýþýyoruz. Dolayýsýyla bu dönemleri biraz
sancýlý geçireceðiz ama geçecek. Türkiye�deki
Müslümanlar bina yapýyorlar. Kitap basýyorlar. Ama
insana yatýrým yapmýyorlar. On tane çocuðun
dünyayý tanýmasý için biraz yatýrým yapabilseler ne
kadar büyük hizmet olacak. Gönderilen çocuk-
lardan sekiz tanesi oralarda kalýp kaybolsa iki tanesi
dönse bile yeter. Türkiye bunu cumhuriyetin ilk
yýllarýnda yaptý ama baþka niyetlerle yaptý. Bugün
böyle bir uygulamaya çok ihtiyaç var. Osmanlý�nýn
yaþadýðý çaðda yaptýðý buydu. Çok iyi Katolik
dünyasýyla tanýþtý. Balkanlar�daki Ortodoks anlayýþý
tanýdý gördü. Onlara güzel olarak anlattý kendi
medeniyetini. Amerika da bunun tam tersini
yapýyor. Ýslam eþittir terör diyor. Bu tezgaha ilim ve
hikmet sahibi olununca düþülmez.

�Türkiye fakirlikten geldi. Zenginliði tanýmaya
baþladý. Bunlar olacak. Görgü neþe gibidir. Paylaþ-
týkça artar. Batý�da 70-80 sene önce kovboy film-
lerinin aynýsý yaþanýyordu. Þimdi o kuþaklar bitiyor.
Çünkü hayatýn akýþýna göre toplum kendi kural-
larýný koyuyor. Mesela Ýstanbul�u güzelleþtirelim
falan gibi þeyler yeni çýktý. Bunlar zamanla geliþe-
cek. Bir de biz artýk yavaþ yavaþ sürü olmaktan
çýkýp vatandaþ, birey olmaya doðru akýllýca
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yürüdükçe bunlar güzelleþecek. Çok kolay olmuyor.
Çünkü bizim nesillerimiz üç yüz senenin altýna bir
çizgi çekip yekûn almaya çalýþýyor. Doðruyu yapan,
trafikte karþýsýndakine hoþgörülü olan, güzel yüzle
karþýsýndakine �merhaba� diyen, bu arada kendini
ezdirmeyen insanlar yetiþiyor. Bunlar doðal bir
süreç, zamanla kendi yolunu bulacaktýr.�

Edep bedendeki ruhtur
Adab-ý muaþeret belki ölüm kalým meselesi deðil

ama bu kurallar olmadan da hayatýn bir keþmekeþe
dönüþmesi kaçýnýlmaz oluyor. �Kendine yapýlmasýný
istemediðini baþkasýna yapma� ifadesi görgüyü özet
bir þekilde tanýmlýyor aslýnda. Hareketlerimizde,
sözlerimizde, iþlerimizde her zaman her yerde edebi
yakalayabilsek, belki bugün ne okul çatýþmalarý, ne
siyasi kavgalar ne de aile cinayetleri olacak.
Mevlana ne güzel söyler: �Bilmiþ ol ki edep, insanýn
bedenindeki ruhtur.� Görgüyü bayramlýk elbise gibi
�gereken� yerde deðil, her an her yerde üzerimizde
taþýmak için, �Güzel ahlaký tamamlamak için
gönderilen� Efendimizin sözlerini ve hareketlerini
ciddi anlamda okumamýz gerekiyor. 

Telefonda konuþma adabý
� Ne kadar iyi giyinirseniz giyinin, ne kadar

güzel ya da yakýþýklý olursanýz olun, telefonda ö-
nemli olan sadece sesinizin tonu, konuþma üslubu-
nuz ve hatta susuþunuzdur. 

� Eðer arayan kiþi kendini tanýtmamýþsa,
�Affedersiniz, galiba isminizi duyamadým, tekrarlar
mýsýnýz?� veya �Affedersiniz, tanýyamadým. Ýsminizi
rica etsem� gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

� �Mehmet Tarýk konuþuyor� gibi bir ifade
yerine, �Mehmet Tarýk, buyurun efendim� demek
bizim geleneðimize daha uygundur.

� Telefona birini çaðýracaðýnýz zaman karþý
tarafýn kulaðýný acýtacak kadar baðýrmak saygýsýz-
lýktýr. 

� Telefonu açtýðýnýzda aðzýnýzda sakýz veya
yiyecek olmamasýna, sesli bir makine çalýþýyorsa
kapatmaya dikkat etmelisiniz.

� Evinizde veya iþyerinizde tanýdýðýnýz birini
aradýklarýnda, araþtýrýcý bir tavýr içine girip arayanýn
ismini sormayýn. Sadece �Ayrýlmayýn, haber
vereyim� deyin. Çaðýracaðýnýz kiþiye de, �Bir kadýn
sesi� gibi þeyler söylemeyin.

� Telefonla konuþan kiþileri mümkün olduðu
kadar yalnýz býrakmak zarif bir harekettir. 

� Ýstanbul, Ankara gibi metropollerde toplu
taþýma araçlarýnda cep telefonunu kapatmak için
ikaz yapýldýðý halde pek dikkate alýnmayabiliyor.
Medeni insan þehirde yaþamayý beceren insan
demektir. 

Medeni bir internet kullanýcýsý olmak
� Ýlginizi çeken tartýþma gruplarýna katýlýrken,

konuyla alakasýz iletiler göndermemeli ve düzgün
sorular sormalýsýnýz.

� E-mail yoluyla göndereceðiniz metinlerde
kiþilerin kiþilik haklarýný çiðneyen ifadeler olma-
malý.

� Doðruluðundan emin olmadýðýnýz veya duygu
sömürüsü yapan haberleri baþkalarýna gönder-
meyiniz.

� E-mail yoluyla bir ürün tanýtmak, e-maili
alana çok sevimsiz gelecektir.

� E-mail atarken konu kýsmýna mutlaka bir
þeyler yazýlmalýdýr.

� Sohbet ederken, hýrçýn ve kýrýcý olmaktan,
adeta karþýnýzdakine baðýrýyor imajý vermekten,
bazý kelimeleri büyük harfle yazmak veya harfleri
uzatarak tekrarlamaktan kaçýnmalýsýnýz.

� Ýnternet de olsa elinizden, dilinizden kimse
rahatsýzlýk duymamalýdýr. Size gelen herhangi bir
mesajý, gönderenin bunu paylaþmak isteyip isteme-
diðinden emin olmadan yollamamalýsýnýz.

� Konuþurken karþý taraf ne demek istediðinizi
tam olarak anlamalýdýr. Ýfadelerinizde net, kýsa bir
üslup ve düzgün bir Türkçe kullanmalýsýnýz. Eðer siz
karþýnýzdakinin ne demek istediðini anlamadýysa-
nýz, daha sonra yüz yüze görüþmeyi tercih ediniz.

Ýþyerinde adab-ý muaþeret
� Ýþyerinde kimseye �amca, dayý, aðabey,

kardeþ� gibi ifadelerle hitap edilmemelidir.
� Medeni bir çalýþan iþyerinde sohbet konu-

larýna dikkat eder, argo sözlerden mutlaka kaçýnýr.
� Ýþ arkadaþlarýnýn veya amirlerin odasýna

girileceði zaman kapýyý çalmaya, o sýrada müsait
olup olmadýðýna azami dikkat gösterilmelidir.
Ziyaret edilen kiþi telefonla konuþuyorsa veya
misafiri varsa, acelesi yoksa görüþme ertelenebilir.

� Ýþyerinde temizlik için her ne kadar görevliler
varsa da masanýzýn ve odanýzýn düzeni kiþiliðinizi
yansýtýr.

� Ýþyerinde kimsenin çekmecesi, masasý karýþtý-
rýlmaz. Ýzni olmadan eþyalarýnýn yeri deðiþtirilmez.

..117..
sayý 28 / 2007

KARDELEN / MAYIS



T elevizyonunuz olmasa kanepenizi nere-
ye koyardýnýz? Evde bir TV�niz olmasa
bu akþam ne yapardýnýz? Eþinizle, ço-

cuklarýnýzla neyin muhabbetini yapardýnýz TV
olmasaydý? Sabah iþe gittiðinizde arkadaþlarýnýzla
ne konuþurdunuz? Öðleyin yemekte izlediðiniz dizi-
leri anlatmak yerine, neyi sohbet konusu ederdiniz?
Akþam için ayarladýðýnýz randevularýnýzý, maçlarý-
nýz ve dizileriniz olmasa neye göre ayarlardýnýz? 

Bu sorularý uzatmak mümkün. Ama televizyona
gömdüðümüz zamanlarý kurtarmamýz artýk imkan-
sýz. Ýtiraf edelim �o� son yýllarda evlerimizin tek
baþýna iktidarý. Eþyalarýmýzýn konumunu belirliyor,
dost muhabbetlerinin konusunu saptýyor, okuldan
gelen çocuklarýmýza dadýlýk yapýyor, randevu
defterimizi ayarlýyor ve en önemlisi kültürümüzü
baþtan tanýmlýyor. 

Cemil Meriç, �Televizyon, aylak, þuuru iðdiþ
edilmiþ, hiçbir zaman okumak ve düþünmek alýþ-
kanlýðý kazanmamýþ sokaktaki adam için icat

edilmiþ bir nevi afyondur. Bu korkunç tiryakilik,
kurbanýný batýlýlaþtýrmaz, batýrýr. Arada bir kabak
çekirdeði nevinden bilgi kýrýntýlarý, bu fikir
temelinin aldatýcý tesellisidir� diyor. 

Günümüzde bilim adamlarý da sigara, alkol,
uyuþturucu baðýmlýlýðýyla bir tutuyor televizyon
baðýmlýlýðýný. Hatta daha tehlikeli bir uyuþturucu
olduðunu düþünenler de var. Kaçýmýz bir futbol
maçýný veya bir diziyi izlerken elektrik kesildiðinde
ya da ekrandaki görüntü bozulduðunda sinirlen-
miyoruz? Ýnsanlar aksiliklere sýkýlýr ama bu gerçek-
ten de uyuþturucu alamayan madde baðýmlýlarýný
anýmsatýyor.

Televizyon ve þiddet konusunda bir araþtýrma
yapan Yale Üniversitesi Aile Televizyon Araþtýrma
ve Danýþma Merkezi yöneticisi Psikolog Prof. Dr.
Jerom Singer�in TV için yaptýðý þu yorum gerçekten
durumumuzu çok iyi anlatýyor:

�Evinize geldiðinizde yabancý biriyle karþýlaþý-
yorsunuz. Bu kiþi çocuklarýnýza kavga etmeyi,

� Müzik dinlenmek istendiðinde, oda arkadaþ-
larýnýn rahatsýz olup olmayacaðýný göz önünde
bulundurmak görgünün gereðidir. Zira görgü bir
anlamda kimsenin hakkýný da gasp etmemektir.

� Ýþyerinde kýyafetler ütülü, temiz ve düzenli,
ayakkabýlar boyalý olmalý. Beden temizliðine
özellikle dikkat edilmeli. Ter kokusu ile kimse
rahatsýz edilmemeli. 

� Masada her zaman ikram edecek bir þeyler
bulundurmak insanýn zevk sahibi ve cömert oldu-
ðunu gösterir.

� Bir iþyerinde en can sýkýcý þeylerden biri de
gizli saklý konuþmalar, imalý sözlerdir. Bu tür davra-
nýþlar ancak küçük þeylerle oyalanan eðitimsiz
insanlarýn baþvurduðu bir yoldur.

� Medeni bir iþveren kadýn erkek bütün
çalýþanlarýnýn hakkýný gözetir, korur. Görgünün hak
boyutunu her zaman göz önünde bulundurur.

HAYATIMIZ TV�YE EMANET
Zeynep SEVDE / www.moraldergisi.com
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dayak atmayý, dövüþmeyi, cinselliði öðretiyor. Siz bu
insana ne yaparsýnýz? Onu biraz da þiddet kulla-
narak evden atmaz mýsýnýz? Fakat bütün bunlarý
her gün, her saat yapan TV�nizi baþköþenize yerleþ-
tiriyorsunuz.�

Laikleþtirme projesinin bir parçasý
Bilgi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi öðretim

üyesi ve Bilim Sanat Felsefe Akademisi Sinema
Televizyon direktörü Dr. Yusuf Kaplan, toplumu
iradesizleþtiren, baþtan formatlayan televizyonun
kendisinden çok, o televizyonlara legal olarak bir
ülkede izin veren mekanizmanýn önemli olduðunu
söylüyor. Türkiye�de televizyon vasýtasýyla sunulan
kültürle, Türkiye�de uygulanmaya çalýþýlan seküler-
leþtirme projesi arasýnda büyük bir baðlantý oldu-
ðunu söyleyen Kaplan þöyle konuþuyor: 

�Sadece televizyonlarý konuþtuðumuz zaman
sonuçtan söz etmiþ olacaðýz. Sebepleri atlamýþ
olacaðýz. Bu televizyonlar varsa, Türkiye�de seküler
bir insan tipi oluþturma projesinin uygulanma-
sýndan ötürü var. Rönesansla birlikte, seküler bir
uygarlýk olan Batý uygarlýðýnýn geliþtirdiði meydan
okuma dünyadaki bütün diðer medeniyetleri,
kültürleri problemleþtirdi. Kabaca üç yüz sene
içerisinde Ýngiliz tarihçi Arnold Toynbee�nin
ifadesiyle, �Yirmi altý medeniyetten on altýsýný
tarihten sildi, geri kalan dokuzunu da fosilleþtirdi.�
Bu meydan okumanýn sonucunu biz de yaþadýk.
Türkiye�de uygulanan modernleþme, Batýlýlaþtýrma
projesi Türkiye�yi kalkýndýracak, bilimsel ve
teknolojik anlamda geliþtirecek bir proje deðildi.
Türkiye�ye uygulanan bu ithal yenileme projesinin,
bu toplumu delik deþik edeceði, sýradan bir toplum
haline getireceði tespit edilemedi.�

�Batý�nýn karikatürleri yetiþiyor�
Bu sekülerleþtirme projesinin televizyon vasýta-

sýyla �taban� üzerinde uygulanmaya devam ettiðini
söyleyen Kaplan, �Seküler eðitim sistemi normalde
bu topluma öðretilmesi gereken kültürel dinamit-
lerin öðretilmesini deðil Batýlý gibi gözüken ama
Batýlý gibi de olmayan bir kültür öðretiyor. Yeni bir
Yunus, yeni bir Sinan yetiþtiremeyecekseniz o eði-
tim sistemi bir iþe yaramaz demektir. Buradan yeni
Descartes�lar, yeni Mozart�lar mý yetiþtireceðiz?
Karikatürleri çýkar ancak. Eðitim sisteminin Ýslam�-
dan arýndýrýlmasý, tarihinden, medeniyetinden
uzaklaþtýrýlmasý, ister istemez Türkiye�de uygulanan
medya rejiminin pompaladýðý, sadece kendi iç
güdülerinin, arzularýnýn peþinde koþturan, sadece

çýkarý eksen alan, cinsel arzularý hedef alan,
dolayýsýyla onlarýn esiri olan bir kültürün, insan
tipinin oluþmasýna yol açtý� diyor.

�Türkiye�de þu anda televizyon olmadýðýný
düþünün� diyor Yusuf Kaplan ve devam ediyor, �Bu
kadar kültürel bozulma yaþanýr mýydý? Hayýr!�

Batýlý�nýn yapamayacaðýný yaptýk
Türkiye�nin artýk oturup �Nereye gidiyoruz?�

diye düþünmesi gerektiðini vurgulayan Yusuf
Kaplan, �Bir kurtuluþ savaþý verdik biz milletçe.
Batýlýlar gelip yurdumuzu iþgal etmesinler diye
savaþtýk. Batýlýlar gelip iþgal etseydi ne olacaktý? Bu
toplumu Ýslam�dan uzaklaþtýracaktý. Þimdi biz ne
yaptýk? Batýlýlarý hiç buraya davet etmeden,
Batýlýlarýn hiçbir müdahalesi olmadan, Batýlýlarýn
asla yapamayacaklarýný, çok daha feci þekilde
kendimiz yaptýk. Dünyada sömürgeleþtirilemeyen
üç ülkeden biri olduðumuz halde þimdi kendi
kendimizi sömürgeleþtirdik. Türkiye�deki medya,
Türk toplumunu sömürgeleþtirme aracý olarak
iþliyor. 19. yüzyýlda Sömürgeler Bakaný olduðu
günlerde William Gladstone Ýngiliz Avam Kamara-
sý�nda elindeki Kuran�ý gösterip, �Bu Kitap Müslü-
manlarýn elinde bulunduðu müddetçe, biz onlara
asla hâkim olamayýz. Ne yapýp edip, bu Kur�an�ý
ortadan kaldýrmalýyýz. Ya da Müslümanlarý ondan
soðutmalýyýz� diye haykýrmýþtý. Biz bunu þimdi
kendimiz yapýyoruz zaten� diyor.

Türkiye�deki televizyonlarýn Amerikan kültürü-
nün bir yayýcýsý þeklinde görev yaptýðýný belirten
Kaplan þöyle konuþuyor: �Polonya televizyonu,
Polonya�nýn televizyonudur. Ýran�ýn televizyonu,
Ýran�ýn televizyonudur. Ama Türkiye�nin televiz-
yonu, Türk televizyonu deðildir maalesef. Türk te-
levizyonlarý, kendi medeniyetinin, kendi kültürü-
nün deðil sekülerleþtirme projesinin aracý olarak
görev yapýyor. Tamamen cinsel hazlara, hayvani
duygulara, þiddete, kavgaya yönelik bir yayýn
anlayýþý. Araplar arasýnda bu aralar yaygýn bir küfür
var: �Ananý Türk televizyonunda gördüm.� Ýçinde
bulunduðumuz feci hali çok güzel anlatýyor.�

�Yeter, artýk alýþtýnýz!�
Bilinçli bir þekilde insanlarýn öz medeniyetle-

rinden uzaklaþtýrýldýðýný söyleyen Kaplan�ýn verdiði
þu örnek durumun nasýl bu raddeye geldiðini açýkça
gözler önüne seriyor: �70�lerin sonunda Amerika-
lýlar TRT�ye bedava film gönderiyorlar. Sonra þak
diye kesiyorlar. Televizyondaki arkadaþlar soruyor-
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lar �Ya ne oldu, niye kestiniz?� �Yeter� diyor Ameri-
kalýlar, �alýþtýrdýk sizi artýk.� Medyanýn, bu toplumda
ciddi bir þekilde Ýslam�la iliþkisinin koparýlmasý,
uyuþturulmasý gibi bir iþlev yüklendiðini görü-
yoruz.�

Çoðumuz, zaman geçirmek için TV izlemeyi
seçiyor. Oysa yakýnýyor, elimizden gelse TV�yle az
vakit geçirirdik diyoruz. Araþtýrmalara göre, 5
yetiþkinden 2�si, 10 gençten 7�si televizyon
karþýsýnda çok fazla zaman geçirdiklerinden
yakýnýyor. Yetiþkinlerin yüzde 10�u kendilerini TV
baðýmlýsý olarak tanýmlýyor. 

Peki ne oluyor da kendimizi bu kadar kaptýrý-
yoruz televizyonlara? Bizim deðerlerimize, ahlakî
yargýlarýmýza taban tabana zýt olan programlarýn
reytingleri nasýl bu kadar yüksek çýkabiliyor? Bu
sorunun cevabýný Kaplan þöyle veriyor: �Televizyon
11 yaþa hitap eder. 11 yaþýnda TV izleyen bir insan
akýlla, mantýkla deðil, duygularýyla izler. Ýnsanlar
mantýklý bir þekilde izleseler, aklî olarak asla
desteklemeyecekleri bu programlarýn baþýnda
saatlerce oturmazlar. Bu yüzden zaten hem
küfrediyorlar, hem de izlemeye devam ediyorlar.�

�Ýnteraktif izleyici olmalýyýz�
Bugün Gazetesi yazarý Nuh Gönültaþ ise tele-

vizyonu suçlamanýn izleyiciye bir þey kazandýr-
mayacaðýný ifade ederek þöyle konuþuyor: �Kötü
yayýnlar, hatta çok çok kötü yayýnlar vardýr ve her
zaman olacaktýr. Her zaman olabilecek bir kötülük
için televizyonu suçlamak mümkün deðil. Burada
mümkün olan kötü yayýnlarý gerekli yerlere þikayet
etmek ve bu konuda vatandaþ olarak etkin bir rol
oynamak, niteliðin artmasýna yardým edecektir.
Ayrýca izlemezseniz olur biter. Ama sadece
izlemeyip sessiz kalmak da size bir þey kazandýrmaz.
Mutlaka ve mutlaka interaktif bir izleyici olup
gerekli mercileri uyarmak, yayýný yapanlarý arayýp
yaptýklarýnýn hiç de nazik olmadýðýný bildirmek
gerekir.� 

Ýnsanlarýn TV�yi rahatlatýcý bir araç olarak
gördüðünü söyleyen Gönültaþ, �Televizyonun
hayatýmýza egemen olmasý onu evimizde baþköþeye
koymamýzla baþlar. Evimizin en iyi köþesi televiz-
yona ayrýlmýþtýr ve evde her þeyi televizyonun
konumuna göre ayarlarýz. Mesela kanape, koltuk
televizyonun karþýsýna konur gibi. Onu hayatýmýza
egemen kýlan þeylerden biri de onun artýk bir
eðlence aracýna dönüþmesidir. Mesaiden eve gelen
insanlar biraz neþe, eðlence arýyor ve bunu da tabii

ki televizyonda buluyor. Ýnsanýmýzýn yüzde doksaný
televizyonla eðlendiriyor kendini� diyor

Televizyon çocuklarý çabuk büyüyor
�Bugün televizyon çocuklarýndan söz ediyoruz.

Bir çok konuda konuþabilen çocuklarýmýz var.
Bunlarý elbette televizyondan kapýyorlar. Fakat yaþ
büyüdükçe, gençliðe yaklaþtýkça televizyonun kötü
etkilerinden kendilerini koruyamýyorlar� diyen
Gönültaþ bunun ailelerin yaklaþýmýndan da
kaynaklandýðýný ifade ediyor: �Televizyon aile
arasýnda olmasý gereken muhabbeti olmasý gereken
boyutlardan çok aþaðýlara çekiyor. Birbirimizden
çok televizyon ekranlarýnda gördüðümüz kahra-
manlara, idollere muhabbet duyuyoruz. Burada
elbette bir suç var, o da televizyonun bir muhabbet
engelleyici olarak iþlemesi. Bu suçu iþleyen yalnýz
sadece televizyon deðil, izleyiciler de en az
televizyonlar kadar suçlu. Bana göre suça katýlma
oraný fifty-fifty.�

5O�li yýllarda çocuklar televizyonla uyuþmasýn
diye Ýtalya ve Ýngiltere�de, küçüklere yönelik prog-
ramlarýn ardýndan bir saat sessizlik uygulanýyordu.
Günümüzde ise, býrakýn savunmasýz çocuklarý
yetiþkinleri bile kendine baðlamaktan pek mahir
televizyonlar. Þok haber þok haber üstüne,
reklamlardan hemen sonra, dizinin jeneriðinin
ardýndan reklamlar, müthiþ Uzakdoðu sanatlarýnýn
sergilendiði muhteþem bir film, televoleler, onun
ruju, bunun bacaðý, þunun dedikodusu, pop starýn
kralý, kahraman paparazzi... Sonuçta küçük büyük
herkes, saatler TV baþýnda nasýl akýyor anlamýyor
bile.

Çocuklarýn saatlerce televizyon karþýsýnda kal-
masý sadece göz saðlýðýnýn bozulmasýna ve anti-
sosyal davranýþlar geliþtirmesine sebep olmuyor.
Araþtýrmalara göre ekran baþýnda çok kalan
çocuklarýn hormon seviyeleri deðiþiyor ve erken
buluð çaðýna giriyor. Ýtalyan bilim adamlarý 6 ile 12
yaþ arasýndaki çocuklarda yaptýðý testlerle bu
sonuca vardý. Ýtalyan bilim adamlarýnýn yaptýklarý
araþtýrmaya göre; çok fazla televizyon izleyen
çocuklarýn hormon seviyelerinde deðiþiklikler
meydana geliyor. Ve bu deðiþikliler yüzünden de
özellikle küçük yaþlardaki çocuklar daha erken
buluð çaðýna giriyor. Araþtýrmacýlar, Batý�da son 50
yýlda ergenlik yaþýnýn bir yýl düþtüðünü belirtiyor.
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Çocuklarýnýzý bu kötü dadýdan kurtarýn
Akþam eve geliyorsunuz, paltonuzu çýkarýyor-

sunuz ve doðru TV koltuðunuza yerleþiyorsunuz.
Eþinizin getirdiði yemeði bir yandan TV izleyerek
yiyorsunuz. Çocuk mu? O büyük bir zevkle
�dadýsý�ný seyrediyor. Öðrenmemesi gereken ne
varsa öðreniyor dadýsýndan. Üstelik bu dadý 24 saat
yaný baþýnda, ne zaman caný sýkýlsa yeni bir þiddet
metodu, yeni bir suç tekniði öðretebilir ona. 

Bazý hukukçular 5 yaþýndan itibaren televizyon
izleyen çocuklarýn 15 yaþýna geldiklerinde, 18 bin
saldýrý, cinsel taciz ve iþkence yolu öðrendiklerini
belirtiyor. Dizileri ve haberleri her gün takip eden
bir insanýn hangi kapý nasýl açýlýr, baþkasýnýn kredi
kartý bilgileri nasýl elde edilir, çanta nasýl kapýp
kaçýlýr gibi sorulara cevap vermesi oldukça kolay.
Ailece, beðenerek ve özenerek izlediðimiz pek çok
dizide þiddet kimi zaman açýk, kimi zaman gizli bir
þekilde veriliyor. Hatta bazý dizilerde þiddet
uygulayan karakterler haklý, sempatik veya
doðaüstü güçlere sahip aslýnda iyilik için þiddete
baþvuran kiþiler olarak gösteriliyor. Çocuðunuza
verdiðiniz eðitimi sýfýrlayan ve yeniden formatlayan
televizyon hýrçýn, duygularýna göre hareket eden,
suça eðilimli bireyler yetiþtiriyor. 

Þiddetten baþka daha da vahim bir eðitim
veriyor ki televizyon, çocuðunuza öðrettiðiniz
ahlâkî deðerler, edep, dinin emirleri, Peygamberi-
mizin sünneti bir anda siliniveriyor. Her gün
düzenli televizyon izleyen ilkokul çaðlarýndaki bir
çocuk karþý cinsle nasýl konuþacaðýný, romantizm ve
cinsellik hakkýnda öðrenilebilecek en detay bilgileri
belki büyüklerinden bile daha iyi öðreniyor. Güzel
kadýnlar, zengin erkekler, �aþk uðruna her yol
mübah� anlayýþý, her fýrsatta farklý bir alkol çeþidiyle
kafa bulmanýn yollarý, �sýnýf arkadaþýmýn bana âþýk
olmasý için ne yaparým� konulu sohbetler, �makyajla
nasýl yaþýmý büyütüp diskoya giderim� sorunlarý,
�çocuðum için zina bile yaparým� bilinçsizliði minik
yavrularýn zihnine bir bir iþleniyor. Bazý dizilerde
çocuk karakterlerin nasýl flört ettiklerini izleyen
çocuklar, sýnýf arkadaþlarýna ayný þekilde yaklaþa-
biliyor, erken yaþlardan itibaren sevgili edinebilme
telaþýna düþüyor.

Eþinizi televizyona feda etmeyin
Televizyonun aslýnda en tehlikeli yaný eþler

arasýna bir kara kedi gibi girmesi. Eþler televizyona
ayýrdýklarý zamanýn onda birini dahi birbirlerine
ayýrmamaya baþladýlar. Memory Center Nöropsi-

kiyatri Merkezi�den Uzman Psikolog Neþe Özkarslý,
eþlerin televizyonla olan iliþkisine, karý-koca
iliþkisinden daha çok vakit ayýrmasýnýn zamanla
evliliði tehlikeye atacaðýný söylüyor. Televizyonun
eþlerin birlikte olmasýný engelleyen önemli bir
faktör olduðunu ifade eden Özkarslý, �Televizyonu
gerekli bir bilgiyi öðrenmek için kullanmýyoruz.
Haberlerde dahi magazine aðýrlýk veriliyor. Karþý-
sýna oturduðumuzda bize saðlýklý bir bilgi verecek
program hemen hemen yok. Felsefi, sanatsal,
kültürel aðýrlýklý programlardan yoksun, daha çok
lay lay lom, eðlence programlarý var ekranlarda.
Dolayýsýyla bu beynimizin çalýþmamasýna neden
oluyor. Eþler arasýndaki iliþkide birliktelik, keyif
alma çok önemlidir. Bunu göz ardý ederseniz, iliþki
yok olmaya baþlar.�

�Televizyon dýrdýr yapmýyor�
Hastalardan bu konuda önemli þikayetler

aldýðýný söyleyen Özkarslý þöyle konuþuyor: �Erkek
eve geliyor, yemeðini yedikten sonra kumandayý
eline alýyor ve kanepeye uyum saðlamýþ bir yastýk
gibi uzanýyor. Saðýna soluna bakmadan, akþam
yatýncaya kadar yerinden kýpýrdamýyor. Niye böyle
davranýyorlar? Çünkü televizyon onlar için,
kendilerinden bir þey istemeyen, ama eðlendiren bir
araç. Hiçbir þey talep etmiyor, sorumluluk yükle-
miyor, �dýrdýr� yapmýyor. Dolayýsýyla yoðun iþ
ortamýndan eve gelen bir erkek, eþinin talep-
lerinden sorunlarýndan uzaklaþmak için bir fýrsat
olarak görüyor televizyonu. Sadece kadýnlar için
geçerli deðil bu durum. Ev kadýnlarý da sabah
kalkýnca açýyor TV�yi, gece yatana kadar bir daha
düðmesine dokunmuyor. Öncelikle bu kültürden
kurtulmalýyýz. Ne seyrettiðimizi, niye seyrettiðimizi
bilmeliyiz. Nasýl programlara layýðýz, nasýl bir hayat
istiyoruz karar vermeliyiz. Önceki yýllarda bize
gelen eþlerle yaptýðýmýz terapilerde onlara �Empati
yapýn, birbirinizi anlamaya çalýþýn� gibi tavsiyeler
verirken, þimdi �televizyondan uzaklaþýn, cep
telefonunu kapatýn� diyoruz. Çünkü eþler arasý
iletiþimde gözle görülür bir gerileme var.�

Peki nasýl bir önlem almalýyýz? Öncelikle yapýl-
masý gerekenin tehlikenin farkýna varmak olduðu-
nu ifade eden Psikolog Özkarslý�nýn önerileri þöyle:
�Oturup konuþmaya çalýþarak, aradaki iliþkiyi kur-
tarmaya çalýþýlmalý. Gözleri ekrandan kurtarýp
eþlerin birbirlerinin sorunlarýný paylaþmalarý gere-
kiyor. Ev içi aktiviteler, komþuluk, akraba iliþkileri,
birlikte yemek yapmak, tiyatroya gitmek, birlikte
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kurslara gidip eðitim almak eþlerin arasýna giren
televizyondan uzaklaþýp iletiþim kurabilme yolunda
önemli adýmlar olacaktýr.�

KUTU:
Televizyonun zararlarýndan nasýl kurtula-

biliriz? 
1. Ailelere düþen, öncelikle çocuðu televizyon

karþýsýnda yalnýz ve savunmasýz bir biçimde býrak-
mamaktýr. Ýzlediði programlarý mümkün olduðunca
birlikte seyredin. Zaman zaman onunla konuþarak
zararlý gördüðünüz konularda yorum yapýn.

2. Akþam yemeðinden sonra TV baþýna geçmek
yerine, TV�nin yerini alabilecek, aile bireylerini bir
arada tutacak eðlenceli uðraþlara yönelin.

3. Çocuðunuzun her programý izlemesine izin
vermeyin. Çocuðunuza model olun, siz de prog-
ramlar konusunda seçici davranýn. Çocuðunuzu
TV�den uzaklaþtýrmak istiyorsanýz, önce sizin ekran
baðýmlýlýðýndan kurtulmanýz gerekiyor.

4. Beyin geliþimi üzerine araþtýrma yapan bilim
adamlarýna göre aþýrý televizyon izlemenin, okuma
ve dil geliþimi için gerekli olan beynin sol yarýsýnýn
uyarýlmasýný azaltýyor. Amerikan Pediatri Akade-
misi çocuklara bir yaþýndan önce asla televizyon
izletilmemesini, ergenlik çaðýnýn bitimine kadar da
günde bir saati geçmemek koþulu ile televizyon
izletilmesini öneriyor.

5. Yeni geliþtirilen TV�lerde, zaman sýnýrlamasý
koyan programlar var. Zaman dolduðunda TV
kendiliðinden kapanýyor. Böylece dýþ uyarýcý yardý-
mýyla �zamanýn nasýl geçtiðini anlamadým� savun-
masý engelleniyor.

6. Çocuðunuzu televizyon izlemek yerine, kitap
okumaya yönlendirin. TV ekranýnda bir metin
okunsa bile, beyin çok düþük etkinlik gösteriyor.
Yani televizyon sinir sistemini kapatýrken, kitapta
bu yaþanmýyor.

7. Çocuðunuzun odasýna ve kendi yatak odanýza
asla televizyon koymayýn. Televizyon, oturma
odasýnda ve merkezi olmayan bir yere konulmalýdýr. 

8. Zararlý gördüðünüz yayýnlarý RTÜK�e bildirin.
(Alo RTÜK Hattý: 178)

KUTU2:
15 yýlý TV�ye gömüyoruz
Halkýn yüzde 45�i televizyonu salona koyuyor,

yüzde 30�u da mutfakta bulunduruyor. Son birkaç
yýlda, iki ya da üç televizyonu olan büyük þehirli

Türk ailelerinin sayýsý arttý. RTÜK�ün 2006 Ocak
ayýnda Türkiye genelini temsilen 14 ilde 15 ve daha
yukarý yaþtaki toplam 4606 kiþi üzerinde yaptýðý
araþtýrmaya göre Türk insaný hafta içi ortalama
5,09, hafta sonu 5,15 saat televizyon izliyor. Buna
göre ortalama 70 yýl yaþayan bir Türk hayatýnýn
ortalama 15 yýlýný ekran karþýsýnda geçiriyor.
Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 18,7�si ise günde 10
saat ve daha fazla televizyon izlediðini söylüyor. En
çok TV izleyenler ev hanýmlarýyken, lise ve
üniversite öðrencileri, profesyonel meslek erbabý ve
memurlar televizyona daha az vakit ayýrýyor. TV
izleme oranlarýnda gelir oranlarý da oldukça etkili.
TV�ye en çok zaman ayýranlar 1000-1500 YTL
arasýnda geliri olanlarken, gelir düzeyi 2000
YTL�nin üzerine çýkýnca TV izleme oranlarýnda da
belirgin bir düþüþ görülüyor. Ýzleyicilerin yüzde 60�ý,
dizilerin, magazin programlarýnýn en yoðun olduðu
saatler olan 18-24 saatleri arasýnda ekran karþýsýna
geçiyor.
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B ir haziran günü herkes minarelerden
yükselen �Allahü ekber� nidalarýyla
aðlamaya baþladý. 18 yýllýk Türkçe ezan

iþkencesinin bitiþi bütün ülkeye bayram yaþattý. 14
asýr önce ilk defa Bilal-i Habeþi�nin okuduðu ezan
yaþanan her türlü sýkýntýya raðmen bugün
elhamdülillah okunduðu her yere nur saçýyor. 

Her gün minarelerden yükselen ezaný dinlerken
gözyaþýna boðuldunuz mu hiç? Hele bu kutlu
çaðrýyý iþitince sevinçten uçup kurban keserek
bayram ettiniz mi?

Çoðumuz için imkânsýz bu. Çünkü ezana alýþtýk,
onu kanýksadýk, cazibesinden, ihtiþamýndan, güzel-
liðinden uzaklaþtýk. Belki ezaný iþitince duygulanýp
aðlayan olur, ama kurban kesip bayram etmek hayli
uzak bir ihtimal.

Ancak 17 Haziran 1950�de minarelerden ezan
sesini duyanlar önce kulaklarýna inanamadýlar.
�Acaba bir yanlýþlýk mý var?� diye dikkat kesildiler.
Minarelerden, �Allahü ekber� Allahü ekber�
sedalarý yükseliyordu. Devamý olan, �Eþhedü enlâ
ilâhe illâllah� gelmeye baþlamýþ, 18 yýldýr hasret
kaldýklarý ezana kavuþmuþlardý. Ezaný sonuna kadar
adeta her kelimesini, her hecesini büyük bir
özlemle dinlemiþlerdi.

Genç ihtiyar, kadýn erkek, hüzün ve sevinçle
karýþýk duygu yoðunluðunu gözyaþlarýyla ifade
ediyor, kimileri de þükür kurbanlarý keserek bu
muhteþem günü kutluyordu. Özellikle yaþlý
olanlarýn, ezanýn orijinal halini yýllarca dinleyip 18
yýllýk Türkçe ezan iþkencesine sabredenlerin
sevinci bambaþkaydý. 

Hüzünlü bir hikâye: Türkçe ezan
Türkçe ezanýn hikâyesi 1931 yýlýnýn Aralýk

ayýnda baþladý. Mustafa Kemal�in emriyle dokuz
hafýz, Dolmabahçe Sarayý�nda ezanýn ve hutbenin
Türkçeleþtirilmesi çalýþmalarýna baþladý. Kur�an�ýn
Türkçe tercümesi ilk kez Ýstanbul�da Yerebatan
Camii�nde Hafýz Yaþar tarafýndan okundu. 

Ýlk Türkçe ezaný Fatih Camii�nde okuyan ise,
Hafýz Rýfat Bey�di. Çalýþmalar büyük bir hýzla
ilerliyordu. 3 Þubat 1932 tarihine denk gelen Kadir
Gecesi�nde Ýstanbullular yeni bir sürprizle
karþýlaþtýlar. Bu kez yer, Ayasofya Camii�ydi ve sýra
Türkçe Kur�an�la birlikte tekbir ve kamete gelmiþti.

18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý aldýðý emir üzerine ezanýn Türkçe
okunmasýna karar verdiðini açýkladý. Takip eden
günlerde, yurdun her yerindeki Evkaf Müdürlük-
lerine Türkçe ezan metni gönderildi. 4 Þubat 1933
tarihinde, müftülüklere ezaný Türkçe okumalarýný,
buna uymayanlarýn kesin ve þiddetli bir þekilde
cezalandýrýlacaklarýný bildiren bir genelge gönde-
rildi.

Bu genelge tavizsiz ve acýmasýz bir þekilde
uygulandý. Türkçe ezan ve kamet okumayanlar
iþkence gördü, cezalandýrýldý, hapsedildi, sürgüne
gönderildi. 

Türkçe ezanýn sözleri
Ezanýn Arapça cümleleri Türkçe ezanda þöyle

düzenlenmiþti:
Allahü ekber: Tanrý uludur.
Eþhedü enlâ ilâhe illâllah: Þüphesiz bilirim

bildiririm: Tanrý�dan baþka yoktur tapacak. 
Eþhedü enne Muhammedür resûlüllah: Þüphe-

siz bilirim bildiririm: Tanrý�nýn elçisidir Muham-
med.

Hayye alessalâh: Haydi namaza.
Hayye alelfelâh: Haydi felaha. 
Lâilâhe illâllah: Tanrý�dan baþka yoktur tapa-

cak.
Arapça�dan Türkçe�ye tercüme, tamamen ace-

mice, ruhsuz ve anlamsýzdý. Ezanýn orijinal halin-
deki cazibe, ihtiþam, tesir, nefaset yok edilmiþ, sa-
dece þekilden ibaret kalmýþtý.
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Ýlk ezan nasýl okundu?
Oysa ezanýn doðuþu, ilk okunuþu öylesine ilginç

ve tatlýydý ki�
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Medine�ye hicret

edince Müslümanlarý namaza çaðýrmak için
ashabýyla istiþare etmiþti. Namaz vakti bir bayrak
dikmek, boru veya çan çalmak, ateþ yakmak gibi
teklifler yapýldý. Ama Efendimiz hiçbirini beðen-
medi. 

Bir sabah, Abdullah bin Zeyd (r.a.) Peygamber
Efendimize gelerek, rüyasýnda bir adamýn kendisine
namaza davet etmek için bazý cümleler öðrettiðini
belirtti. Zikrettiði cümleler, bugün okunan ezandaki
cümlelerdi.

Bunun üzerine Efendimiz, �Ýnþaallah bu rüya
doðrudur! Bilâl ile birlikte kalk da, gördüðünü ona
öðret, ezaný okusun. Çünkü, onun sesi güzel ve
gürdür� buyurdu. 

Hz. Bilâl, Mescid-i Nebevî�nin yakýnýnda
bulunan yüksek bir yere çýkarak, öðretilen
kelimelerle ezaný ilk defa okudu. O gece Hz. Ömer
(r.a.) ve Ashâb-ý Kiram�dan bazýlarý da bu rüyâyý
aynen görmüþlerdi. Ýþte bu sýrada, �Ey inananlar!
Cuma günü namaz için çaðrýldýðýnýz zaman, hemen
Allah�ýn zikri olan namaza koþunuz. Alýþveriþi
býrakýnýz. Bilirseniz sizin için bu daha hayýrlýdýr�
meâlindeki Cuma Sûresi�nin 9. âyet-i kerîmesi nâzil
oldu. Böylece, ezan vahiyle de bildirilip teyit edildi.

Ýslam�ýn bir sembolü
Ýþte o günden beri 14 asýrdýr orijinal haliyle

okunmakta olan ezan ülkemizde 18 yýl boyunca
Türkçe okunmuþtu. 14 Mayýs 1950�de iktidara
gelen Demokrat Parti, yaklaþýk bir ay sonra 17
Haziran�da ezaný aslýna döndürdü. Ne yazýk ki, 27
Mayýs 1960�da yapýlan ihtilalin gerekçelerinden
birisi bu icraat olmuþtu.

DP�nin yaptýðý doðruydu. Çünkü, Ýslam�ýn bir
sembolü olan ezanýn kelimeleri ve nasýl okunacaðý
Peygamberimiz (s.a.v.) tarafýndan belirlenmiþti.
Ezan dünyanýn her yerinde, farklý ýrk ve dil taþýyan
Müslüman milletlerde hep Arapça okunmuþtu.
Bediüzzaman�ýn ifadesiyle, ezan sadece namaz
vaktini bildirmek için deðil; kâinatýn yaratýlmasýnýn
en büyük neticesi ve insanlýðýn yaratýlýþ sebebi olan
tevhidi ilân ve Allah�a karþý kulluðu izhar etmek
içindi. Yine o, ezaný aslýna çevirmekle Demokrat-
larýn on derece kuvvet kazandýðýný belirtiyordu.

Ezan etrafa nur yayar
Ezan cümlelerinin diziliþi bile ayrý bir güzellik ve

aþamalý bir seyir takip eder. Önce Allahü ekber ile
Yüce Yaratýcýmýzýn en büyük olduðu ilân edilir.
Ezan sesinin ulaþtýðý yere kadar bir nur yayýlýr.

Sonra �Eþhedü enlâ ilâhe illâllah� ile Allah�ýn
birliðine olan þahadetimizi haykýrýrýz. Arkasýndan
gelen �Eþhedü enne Muhammedür resûlüllah�
cümlesi, ismini ismiyle birlikte yazan Rabbimizin
Habibine olan imanýmýzý terennüm eder. Ýman
hakkýyla ifade edilince sýra ibadete gelir. �Hayye
alessalâh�, en muhteþem ibadet olan namaza
çaðrýdýr. �Hayye alelfelâh� ise, iman edip namaz
kýlanlarýn kurtuluþunu müjdeler. En sonunda yine
Rabbimizin en büyük olduðu vurgulanýr ve tevhidin
ilânýyla ezan son bulur.

Bu yüzden her ezan okunurken onu dinlemek,
konuþmamak, hatta selam vermeyip Kur�an bile
okumadan müezzinin her cümlesinden sonra onu
tekrar etmek gerekir.

Sanki ezaný okuyan Bilâl-i Habeþî imiþ gibi
duygulanmak, sanki az sonra Mescid-i Nebevî�de
imam olacak olan Resulüllah�ýn arkasýnda namaz
kýlacakmýþýz gibi heyecanlanmak, Yüceler Yücesi�-
nin huzuruna çýkmak arzusu ve sevinciyle dolup
taþmak lâzýmdýr. 

�Ezaný duyunca hücrelerim titredi�
Ýþte böyle bir heyecaný yaþayan manken ve

oyuncu Yaþar Alptekin�in üç yýl önceki ilk
namazýndaki duygularýný paylaþmak istiyorum ki,
yaþadýðýmýz sýradanlýðý kýrýp ezandan zevk almak
için bir çabaya girelim. Kendisini Moral FM�deki
programýmýza davet ettiðimizde anlattýklarý gerçek-
ten heyecan vericiydi. Þöyle anlatýyordu camide
namazý beklerken dinlediði sabah ezanýný:

�Camide tam diz çökmüþ yerde otururken, bir
sesle irkildim. Hani deprem olur ya... Alttan sallar
ya her þeyi... Sanki yer gök sarsýlýyordu� Ezan
sesini duyduðum zaman, Allah þahidimdir ki,
organlarýmý býrakýn, en küçük hücrelerim bile böyle
titremeye baþladý. Ýþte bu yýllardýr hasret kaldýðým
ezandý. Bu Sultanlar Sultaný olan Rabbimin
çaðrýsýydý. Tam 42 yýl bu sese kulak týkamýþ,
Rabbimin davetine sýrtýmý dönmüþtüm. Ama þimdi
beni çepeçevre kuþatmýþ, adeta þefkatle kucakla-
mýþ, baðrýna basýyordu.

Ayaða kalktýðýmda hâlâ titriyordum. Ben ezan
sesini daha önce de duymuþtum, ama ilk defa o
kadar kuvvetli, o kadar derinden hissetmiþtim. Ben
hâlâ titriyordum. Baþkasý fark etmedi benim
titrediðimi� Ama ben içimde bir deprem yaþýyor-
dum.�

Allah bizlere her namaz vaktinde asumaný
çýnlatan ezaný dinlerken böyle bir heyecaný ve
duygu selini yaþamayý nasip etsin. 
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N iþan esnasýnda iki þahit huzurunda
kýyýlan bir nikâh, taraflarý birbirine he-
lâl kýlar. Baþ baþa görüþüp konuþa-

bilirler, tokalaþabilirler, gezebilirler. Ama böyle bir
usulün birçok sakýncasý da olduðundan, dini nikâhý
resmi nikâh merasimi günlerinde yapmakta büyük
fayda vardýr.

Trafikte seyrederken süslü bir gelin arabasýný ve
korna sesleriyle neþelerini dile getiren düðün
konvoyunu görünce içim sevinçle doluyor.

Ýki yýl önce de Almanya�da Türklerin yoðun
olduðu bir caddeden geçerken bir gelin alayýný
görmüþtüm de, �Helal olsun bizimkilere� demiþtim,
�kendi âdetlerini gurbet ellerine de taþýmýþlar�� 

Bir de geçen gün eþim, Ýstanbul�da bulunan
bütün düðün salonlarýnýn 6-7 aylýk hafta sonu
kapasitelerini þimdiden doldurduklarý haberini
verince sevincim bir kat daha arttý.

Durup dururken neden sevineyim, ne kýz gelin
ediyorum, ne de oðlan evlendiriyorum! Mesele o
deðil. Evliliklerin beni sevindiren asýl yönü, nikâhýn
toplumda büyük revaç bulmasý. Bu sevincimin asýl
kaynaðý ise Sevgili Peygamberimiz� O demiyor
mu, �Evlenin, çoðalýn. Ben kýyamet gününde sizin
çokluðunuzla iftihar edeceðim.�

Yüce Mevla�mýz da, gençlerimizi evlendirme-
mizi emrediyor, yoksulluk içinde iseler Kendi
lütfuyla onlara zenginlik vereceðini vaat ediyor.

Düðünler Ýslam�ýn alameti
Ýþin aslýna bakarsanýz, bu düðünler Ýslam�ýn bir

þiârý, bir alâmeti, toplum bazýnda bir sünnet-i
seniyenin yaþanmasý, yaþatýlmasý ve canlý tutulma-
sýnýn açýk bir göstergesi.

Özellikle yaz ve bahar aylarýnýn girmesiyle
birlikte düðünlerin daha da bir artýþ göstermesi,
nikâhsýz beraberliði teþvik eden, �sýradan bir imza
ile mi bir araya geleceðiz� diye evlilik kurumunu
hafife alan, çocuklarý olduðu halde nikâhý aklýna

getirmeyen birtakým þöhretlerin ekranlarda boy
göstermeleri ve �yýlýþýk� halleriyle toplumun
gelenekleriyle alay etmelerine esaslý ve fiili bir
derstir.

Sevinç ve neþe dolu bir düðün yaptýktan sonra
huzurlu ve mutlu bir yuvayý yaþatmak için ise
öncelikle evlilik hazýrlýklarýnýn saðlam bir seyir
takip etmesine dikkat etmek gerekiyor.

Adaylarýn ilk defa görüþüp tanýþmalarýndan
gidip gelmelerine, söz kesmelerinden yüzük takma-
larýna, niþana, düðün merasimine ve ilk beraberliðe
varýncaya kadar emin adýmlarla yürümek, sünnetin
belirlediði ölçülere riayet ederek hareket etmek
büyük önem taþýyor.

Çünkü bir mü�min için evlilik bir ihtiyaç
olmanýn yanýnda, imanlý bir davranýþtýr ve Efendi-
mizin sünnetini hayata geçirmektir. �Nikâhta
keramet vardýr� sözünde dile getirildiði gibi, bu
�keramet�in sürekli olmasý lazým. Bunun için de
�Efendim ne yapalým kýzýn ailesi böyle istiyor,
geleneðimizde var, konu komþu ne der?� gibi baha-
nelere tutunarak bazý yanlýþlara göz yumulmasý,
hatalar zincirinin oluþmasýna sebep olur.

Bu çerçevede, evlilik hazýrlýlýðýn ilk iþlem-
lerinden birisi söz kesme ise, diðeri de niþan mera-
simi ve niþanlýlýk dönemidir. 

Kaynaðýný sünnetten alýr
Söz kesmenin, yüzük takmanýn sünnetteki adý

�hýtbe� dir; bir baþka ifadesiyle niþan. Niþanýn
hikmeti de, evlenmek isteyen taraflarýn birbirlerini
yakýndan tanýmalarýdýr.

Niþanlýlar ve aileler bu vesile ile birbirlerini ah-
lâk, alýþkanlýk ve eðilim itibariyle yakýndan tanýr-
lar. Taraflar geçinebilecekleri, evliliði yürütebile-
cekleri konusunda belli bir kanaate varýrlar. Mutlu-
luk, güven ve huzur içinde hayatlarýný sürdüre-
bileceklerine inanýrlarsa, artýk karar verirler ve
gerekli hazýrlýklara giriþirler.
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Bu esnada artýk söz kesilir ve âdet olduðu üzere
yüzük takýlýr. Bu ilk adýmdýr. Bir süre sonra da niþan
merasimi yapýlýr.

Niþanlanma ülkemizde yaygýn bir âdet olduðu
gibi, asýl kaynaðýný sünnetten alýr. Bilindiði gibi,
Peygamberimiz (a.s.m.), Hz. Âiþe ile üç sene niþanlý
kaldýktan sonra evlenmiþtir.

Niþan, nikâh demek deðildir
Niþan, sadece bir evlenme vaadidir. Böyle bir

vaatten dönmek, Ýslâmî edebe aykýrý olduðu için,
ölüm ve sonradan ortaya çýkan bir hastalýk gibi,
haklý bir sebep yokken, verilen sözü bozmak doðru
olmaz. 

Burada unutulmamasý gereken en önemli nokta,
söz kesmenin, yüzük takmanýn ve niþanýn bir nikâh
olmadýðýdýr. Yani niþan, evlilik olmayýp sadece bir
evlilik vaadidir. 

Bir nikâh akdi yapýlmadýkça, niþanlýlarýn yalnýz
olarak görüþmeleri, konuþmalarý, beraber gezmeleri
uygun olmaz. Çünkü birbirlerine karþý bir yabancý-
dan farksýzdýrlar. Kendisinden emin olmak kaydýyla
erkek niþanlýsýnýn sadece el ve yüzüne bakabilir;
tokalaþma, elini tutma gibi hallerden uzak durma-
lýdýr. Görüþmeleri gerekse bile, yanlarýnda kadýnýn
bir mahremi bulunmalýdýr. Bu hususta Peygamberi-
mizin (a.s.m.) uyarýsý açýktýr:

�Kim Allah�a ve âhiret gününe inanýyorsa,
yanýnda mahremi olmayan bir kadýnla yalnýz kal-
masýn. Çünkü bu takdirde üçüncüleri þeytandýr.�
(Müsned, 3:39.)

Flörtün zararý kýza dokunur
Burada önemli bulduðum için bir nakle yer

vermek istiyorum:
�Evlilikten önce flört, yani birlikte gezip dolaþ-

mak ve halka açýk çeþitli yerlere gitmek þer�an ya-
saktýr. Üstelik böyle bir beraberlikten beklenen
fayda da görülmez. Çünkü niþanlýlar o dönemde
birbirlerine gerçek yüzlerini göstermezler. Halk
arasýnda, �Her niþanlý yalan söyler� tabiri vardýr. 

Erkek bazý konularda aceleci davranabilir. Zira
insan bazen arzularýna yenilir ve bir kadýnla baþ
baþa kaldýðýnda, nefsine karþý koymasý güç olabilir.
Bunun zararý da en fazla kýza dokunur. Çünkü böyle
bir beraberliðin ardýndan niþan bozulduðunda þerefi
ve saygýnlýðý lekelenmiþ olur.� (Vahbe Zuhaylî,
Ýslâm Fýkhý Ansiklopedisi, 9: 24.)

Niþanlanmanýn her iki taraf için saðladýðý en

önemli fayda, evliliðin saðlam esaslar üzerine
kurulmasý için baþvurulan bir ihtiyat tedbiri
olmasýdýr. Çünkü birtakým haklý sebeplerle niþanýn
bozulmasý, ileride meydana gelmesi muhtemel ve
mümkün olan boþanma hadisesinden daha hafif
düþer

Her ne kadar �dünürlük� devresinde her mese-
lenin enine boyuna konuþulmasý gerekse de, niþan-
lýlarýn mutlu bir yuva kuramayacaklarý konusunda
ciddi belirtiler çýkarsa, niþan sözleþmesine son
verilebilir.

Nikâh olsa da ölçülü olunmalý
Bazý bölgelerimizde niþan merasimi esnasýnda

nikâhlarý kýyýlýyor. Böylece taraflarýn birbirleriyle
rahat bir þekilde görüþmeleri için sakýnca ortadan
kaldýrýlýyor. Bu durumda Ýslâm hukuku açýsýndan
eþler, karý koca oluyorlar; fakat resmî nikâhlarý daha
sonraya býrakýldýðýndan, evlilik iþlemleri resmen
yürürlüðe girmiyor

Bununla beraber, iki þahit huzurunda icap ve
kabul esaslarýna uyularak kýyýlan bir nikâh, taraflarý
birbirine helâl kýlar. Baþ baþa görüþüp konuþabilir-
ler, tokalaþabilirler, gezebilirler.

Her ne kadar çiftler �evet� dedikten sonra bir-
birlerinin helâli olmuþlar, ömür boyu bir ve beraber
olmaya karar vermiþler, birtakým riskleri göze almýþ
olsalar da, en kötü ihtimalleri hesaba katarak,
niþanlýlýk devresinde, ölçülü olmanýn sayýlamaya-
cak kadar çok faydalarý vardýr. 

Özellikle damat adayýnýn, kýz tarafýnýn hassasi-
yetini anlayýþla karþýlamasý gerekir. Bu hassasiyetin
bir itimatsýzlýktan deðil de, haklý bir ihtiyattan
kaynaklandýðý bilinmelidir. Allah göstermesin, bir
niþan bozulmasý sýrasýnda taraflarýn vicdan azabý
çekmemesi ve ikinci evlilik teþebbüslerinin aka-
mete uðramamasý için böylesine bir ihtiyata ihtiyaç
vardýr.

Resmi nikâh gününde yapmak daha iyi
Bu vesileyle þu hususa da açýklýk getirelim:
Nikâhlý olduðu halde niþaný bozulan kadýnýn

baþka bir erkekle evlenmesi dinen caiz deðildir.
Baþkasýyla yaptýðý nikâh sahih olmaz. Kadýnýn
nikâhýnýn sahih olmasý için önceki niþanlýsýnýn
(kocasýnýn) kadýný boþamasý gerekir. Boþadýðý
takdirde, kadýn baþka bir erkekle evlenebilir. Ýddet
beklemesine gerek kalmaz. 

Aksi takdirde, eski niþanlýsý boþamadan kýz bir
baþkasýyla evlenemez. Bu hususta karý-koca olup
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Ý nsan elbette maziperest olmamalýdýr. Geç-
miþe takýlýp kalanlar, bu günün þartlarýna
uyum saðlayamazlar. Bu günü yaþayama-

yanlar ise, geleceðe hiç hazýrlanamazlar. Her çaðýn
kendine göre ayrý ve bambaþka þartlarý vardýr. Her
çaðýn deðiþmeyen þartlarý da vardýr. Her zaman ayný
kalmasý gereken bu þartlar hayatýn temel
güzellikleridir. 

Ýnsana yaraþýr bir hayatýn temel þartlarý; adalet,
eþitlik, hakka saygý ve riayettir. Bunlar modasý
geçmeyen güzelliklerdir. Her zamanýn ve her çeþit
insanýn yaþamasý gereken bu insani özellikler, en
güzel örneklerini Osmanlý tarihi içinde vermiþtir. 

Böylesine þanlý ve þerefli bir tarih baþka hangi
millete nasip olmuþtur? Çaðdaþlarý ve benzerleri
içinde Osmanlý�ya yaklaþan bile olmamýþtýr. Zira
Osmanlý, bütün ilhamýný, feyzini Asr-ý Saadet�ten
almaktaydý.  

Hedefi ve maksadý Ý�LA-YI KELÝMETULLAH
idi.Yani Allah adýný yüceltmek ve yükseltmekti.
Böyle bir özü taþýdýðý müddetçe büyüdü, güçlendi,
yükseldi.  

Ancak onlar da insandý. Elbette hatalarý oldu.
Yanlýþlýklar yaptýlar. Fakat dünya tarihinde bu
büyüklükte, bu uzun ömürde böylesine faziletli bir
medeniyet yaþamak baþka hiç kimseye nasip
olmamýþtýr.  

Ruh köküne baðlýlýðýný yitirmediði sürece, dýþ
düþmanlardan hiç etkilenmedi. Bir dünya devleti
oldu. Duraksamalar, bazý yenilgiler, sakalýnýn
kesilmesi anlamýna geldi. Kaybettiklerini çok kýsa
bir zamanda yeniden ele geçirdi. Osmanlý çýnarýnýn
dallarýna atýlan satýrlar, adeta budama yerine geçti,
dallarý daha bir gür çýktý.  

Fakat ruh kökünden kopmaya, nefsanileþmeye,
dünyevileþmeye baþlayýnca, çözülüþler dikiþ tutmaz

olmamalarý þart deðildir; yani cinsel temasta
bulunmasalar da taraflar dinen karý-kocadýrlar.
Yapýlmýþ olan nikâh taraflarý dinen nikâhlý gösterir.
Kýz boþanmadan bir baþkasýyla evlendiði takdirde
nikâhý batýl olduðundan bu evlilik sayýlmaz.

Erkeðin durumu ise farklýdýr. Erkek nikâhlý
olduðu halde baþka bir kadýnla evlenebilir.

Bu açýdan düðün gününden önce nikâh kýymak
birçok sakýncalarý da beraberinde getireceðinden,
dini nikâhý da resmi nikâh merasimi günlerinde
yapmakta büyük fayda vardýr.

OSMANLI 
AHLÂK VE NEZAKETÝ

Vehbi VAKKASOÐLU / www.moraldergisi.com
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oldu. Sonunda da yýkýldý. Çünkü kurt gövdenin içi-
ne girmiþ, dýþ düþmanlarýn yapamadýðýný içerdekiler
becermiþti.  

Yine de özündeki saðlamlýk sebebiyle, birleþmiþ
Haçlý zihniyetinin bütün entrikalarý, hücumlarý ve
desiseleri onu bir anda ortadan kaldýramadý.  

Zira uzun asýrlar boyunca ruhuna sinmiþ olan
Ýslâm inancýnýn gücü benzersizdi. O benzersiz
imanýn neticesi ve meyvesi olan ahlak ve fazilet ise,
ölürken bile hâlâ etkisini büsbütün yitirmiþ deðildi. 

Þimdi bize düþen, o muhteþem medeniyetten
istifade etmektir. Elbette, �Eski hal muhal, ya yeni
hal, ya izmihlal� diyen Bediüzzaman haklýdýr.
Bütünüyle eskiye dönmek ve onu aynen yaþamak
imkânsýzdýr. Ya yeni hale uyum saðlayacaðýz, ya da
Allah korusun tarih sahnesinden silineceðiz.
Ancak, sayýsýz düþmana karþý, dünyanýn en güzel ve
en kýymetli coðrafyasýnda tutunabilmek için,
Osmanlý�nýn manevi güç kaynaðý olan Ýslam
imanýna bu gün her zamankinden fazla ihtiyacýmýz
vardýr.  

Zira bu millet, bütün olgunluðunu ve erdemini
borçlu olduðu Ýslamdan uzak kalamýyor. Bu manevi
bir alýþkanlýk... Ya da ruhla vücut kaynaþmasý...
Ruhu yerindeki Ýslam imanýný kaybeden insanýmýz
hiç bir iþe yaramýyor. Ne dünyalýk iþlerde, ne de
ahiret yatýrýmýnda baþarý kazanýyor.  

Öyleyse, köklerimizden kopmamak ve geçmiþte
yaþanan o güzel ahlaktan ellerimizi ve gönüllerimizi
gevþetmemek mecburiyetindeyiz. 

Yýllar yýlý geçmiþimizi görmezden geldik. Adeta
o muhteþem maziyi yaþanmamýþ saydýk.  

Ancak daha da ileri gidenler, daha da etkili
makamlardaydý. Onlar geçmiþi karaladýlar, karart-
maya çalýþtýlar, güzelliklerine çamur attýlar.  

Ne var ki bu çaba, güneþi balçýkla sývamaya
çalýþmak kadar boþuna bir çabaydý. Nitekim
tutmadý.  

Ancak anlayýþsýz mazi düþmanlarý, baþka
kültürler adýna sövmeye devam ettiler ve hâlâ da
ayný yoldalar.  

Ýçimizdeki beyinsizler zaman zaman dýþýmýzda-
kilere rahmet okutacak zararlar verdiler. Bu sebeple
birkaç neslimiz ziyan oldu. Onlar geçmiþimizden
koptular, ama köksüz olamadýlar. Kendilerine yeni
atalar, yeni kökler bulmaya çalýþtýlar.  

Ama ne mümkün? 
Olmadý. 

Olan, bu pýrýl pýrýl gençlere oldu.  
Ruh kökünden, inancýndan, ahlakýndan kopa-

rýlmýþ bu fidanlar, yaban ve yalan ideolojilerin tut-
kunu olarak gerçekten ziyan oldular. Geride ana-
babalarýnýn gözyaþlarý, aðýtlarý, çýðlýklarý kaldý.  

Devlet kendi çocuklarýyla, kendi eðitim
sisteminin ürünleriyle uðraþmak zorunda kaldý. 

Oysa ki þu gerçek yeni keþfedilmiþ deðildi:  
�Geçmiþine taþ atanlarýn geleceðine gülle atar-

lar!� 
Takvimler 1999 yýlýný gösterirken, Osmanlý

yeniden gündeme geldi. Çünkü bu tarih onun 700.
doðum yýldönümüydü. Bu münasebetle, þimdi aklý
baþýnda herkes yeniden ve bir daha dönüp ona
bakma ihtiyacýný duyuyor. Osmanlý�yý biraz da
hasretle anýyor. Yakýn tarihimiz içinde ona karþý
yapýlan haksýzlýklarý, insafsýzlýklarý acýyla hatýrlayýp
özür diler gibi, �Artýk barýþalým� diyor.  

Bu hazin bir barýþtýr. Çünkü vefasýz bir evladýn
babasýyla barýþmasýna benziyor. Ama bunca zaman
sonra, bunca kýymetbilmezlik ve mirasyedilik
hoyratlýðýndan sonra bu barýþ nasýl olacaktýr? 

Bizim bildiðimiz Osmanlý merttir. Alicenaptýr.
Babacandýr. Düþmanlarýný bile kanatlarý altýnda
huzurla, barýþla, adaletle, yüzyýllarca korumuþtur.
Þimdi bu ahlakýn insanlarý kendi çocuklarýna mý
gönül koyacaktýr? 

Hayýr, hayýr... Onunla barýþmak çok kolaydýr.
Yeter ki samimi olalým. Yeter ki, iyi niyetle onu
anlamaya çalýþalým. Yeter ki babalarýmýzý, dedeleri-
mizi inkâr etme gafletinden kurtulalým.  

Cumhuriyet çocuklarýnýn Osmanlý ile barýþmasý
hem çok lazým, hem de çok kolaydýr. Çok lazýmdýr,
çünkü onlar baþkalarý deðildir, bizim geçmiþimizdir.
Bizden ayrý deðil, biziz. Demek ki kendimizle
barýþacaðýz. Ýnsan kendisine küser mi? Bizim nesli-
miz bu garabeti ne yazýk ki yaþama bahtsýzlýðýna
uðratýlmýþtýr. Öz anasýna, öz babasýna küsmüþ ve
sýrtýný dönmüþtür. Garip olan bu barýþmak deðil, bu
küskünlüktür. Çünkü bu küskünlüðü bizden baþka
hiçbir millet yaþamadý.  

Hiç vakit kaybetmeden, hemen, þimdi, Os-
manlý�yý fatihalarýmýzla analým, helallik isteyelim ve
barýþalým.  

Sonra da onlara, onlarýn iman ahlakýna layýk
evlat olmaya bakalým... 

Biz de, baþkalarý da, bütün dünya da o güzel
ahlaka ne kadar hasret, bir bilsek... 

..128..
sayý 28 / 2007

KARDELEN / MAYIS

K



EEE DEDÝRTECEK bir geliþ-
me gerçekten. Çünkü
devlet e-leþiyor. Halk ise

açlýk ve geçim derdinde. Halkýna dolayýsý ile
bireyine kesik iliþkiler sunan ya da sunamayan
devlet, artýk internet üzerinde halka daha yakýn.
Bu yakýnlaþma tabii, modern devlet biçiminin de
bir nevi zorunlu hali olarak karþýmýza çýkýyor.
Çünkü batýlý devletlerin çoðu bizim devletin
internet üzerinde yaptýðý geliþmeleri, uzun yýllar
önce internetin olmadýðý yýllarda sergilemiþti.
Türkiye de bunu gözönüne alarak modernizmin
gereðini yapýyor.  

AB�ye giriþ sürecini etkileyecek olan en önemli
etkenlerden biri de demokratikleþme, dolayýsý ile
devletin þeffaflaþmasý. Devlet tarafýndan bu
anlamda uygulama yönünde adýmlarýn atýlmasý ve
bir an önce uygulamaya geçilmesi, AB ülkelerine
Türk devletinin bu konudaki niyetini gösteriyor.
Geçen sene temelleri atýlan ve bu sene CeBIT
Biliþim eurasia�da bin 500 metrekarelik bir bölümde
yer alan e-devlet tematik bölümünde devlet,
elektronik ve þeffaf devleti yansýtan, hayata geçmiþ
ya da geçmek üzere olan tüm uygulamalarýný
sergiledi. e-devlet uygulamalarýnýn tümü bu
anlamda halka AB standartlarýnda devletin verdiði
deðeri gösteriyor. Þimdi devletin bütün kurumlarý
ile e-leþtiðini göstermek için göndeme getirdiði
alanlara bakalým. Ýlk defa ciddi bir þekilde geçen
eylül ayýnda gerçekleþen ve çok büyük ilgi çeken
CeBIT eurasi�da gündeme getirmiþti. Hep beraber
devletin e-leþmesine bir göz atalým: 

SSK, artýk sanal alemde. Ne zaman emekli
olacaksýnýz? 

Gerçek hayatta bir türlü insanlara doðru hizmet
veremediði için eleþtirilen SSK, artýk e-sigorta ile
nette. Büyük bir devrim niteliðinde olan bu proje,
SSK�nýn gerçek yapýsý ile çeliþse bile, umut verici
olmasý açýsýndan oldukça önemli. e-sigorta projesi,
bütün sigorta müdürlükleri prim toplamaya yönelik
olarak online bir merkeze baðlanýyor. Sosyal

Sigortalar Kurumu�nun ikinci projesi ise, sigorta
müdürlüklerine giden vatandaþýn sigorta dökümü
alabilmesine yönelik. Vatandaþ bu sistem ile
primini, parasýnýn yatýp yatmadýðýný ve hatta ne
zaman emekli olabileceðini de öðrenebilecek.
Adres: www.ssk.gov.tr  

Hazine mallarý gizli deðil artýk
Hazinenin taþýnmaz mallarýný takip ve idare

eden Milli Emlak, hazine adýna kayýtlý tüm taþýn-
mazlarý bilgisayar ortamýna geçirerek, satýþa çýkmýþ
olan taþýnmazý elektronik ortamda web sitesi yolu
ile halka ilan ediyor. www.milliemlak.gov.tr  adre-
sinden ulaþýlabilen bu hizmet sayesinde, satýþa
çýkan hazine mallarý ile ilgili bilgiye herkes ayný
anda ulaþabilecek. 

Ýthalat ve ihracatçýya gümrük desteði 
Gümrük Müsteþarlýðý�nýn EDÝ projesi ile eþya-

nýn gümrük sahasýna geliþinden ithalat veya ihracat
süreci tamamlanýncaya kadar geçen tüm aþama-
larda, iþlemler gerçek zamanlý olarak bilgisayar
ortamýnda yapýlýyor. Ticareti kolaylaþtýrmak ve
dünya pazarlarýnda rekabete girecek olan ithalat ve
ihracatçýmýza destek saðlamak amacý ile elektronik
gümrük iþlemleri baþlatýlmasý bu alanda önemli bir
adým. E- gümrük kýsaca maksimum hýz minimum
dokumanla mallarýn elektronik ortamda gümrük-
lenmesi anlamýna geliyor. 

Adres: www.customsedi.gov.tr 
Tapu iþlemlerinizi anýnda öðrenin 
TAKBÝS (Tapu Kadastro Bilgi Ýþlem Sistemi)

oturduðumuz yerden bilgisayar ve Internet aracýlý-
ðýyla tapu kadastro ile ilgili her türlü iþlemin ger-
çekleþtirilebildiði bir proje. Tapu Kadastro�nun bu
projesi ile icra, alým satým, mal varlýklarýnýn tespiti,
kiralama, devir, ipotek gibi tüm iþlemler internet
üzerinden gerçekleþtirilebilecek, hiç kimsenin tapu
memurluklarýnda saatlerce süren iþlemlerin pe-
þinde koþmasýna gerek kalmayacak. 

Adres: www.tapu.gov.tr 
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Tarým bilgisayar ortamýnda 
Tarýmsal veri tabaný oluþturarak tarým sektörüne

yeni hizmetler sunmayý hedefleyen Tarým Bakanlýðý,
ürettiði elektronik projeler ile e-tarým ordusunu
meydana getiriyor. www.tarim.gov.tr adresinden
birçok soruna anýnda çözüm getirilmeyi amaçlayan
bakanlýk, bu proje ile tarýma realite veremedikleri
yönü sanal ortamda verecek. 

MEB�in temel eðitim projesi 
Milli Eðitim Bakanlýðý�nýn bütün öðrenci ve

öðretmenlerin bilgisayar okur yazarý olmalarýný
hedefleyen projesinin adý Temel Eðitim Projesi.
Bakanlýk Temel Eðitim Projesi ile okullarda
bilgisayar laboratuvarlarý açmayý, öðretmen ve
öðrencilere bilgisayar eðitimi vermeyi amaçlýyor.
www.meb.gov.tr  adresi ile eðitime yön verecek olan
MEB, bu proje ile dikkat çekiyor. 

Sanal siteden pasaport iþlemleri 
Dýþiþleri Bakanlýðý�nýn yarattýðý e-devlet projesi

3 ana bölümden oluþuyor. Yurtdýþýndaki Türklere
verilen konsolosluk hizmeti ile kiþi bilgisayar
ortamýndan konsolosluklara müracaatta bulunabi-
liyor ve konsolosluktaki iþlerini evinden çözümle-
yebiliyor. Konsoloslukla ilgili dokümantasyon ve
formlara ulaþýlabilecek ikinci proje ile, vatandaþlar
elektronik arþivlerden kendileri ile ilgili formlara
rahatça ulaþabiliyorlar. Dýþiþleri Bakanlýðý�nýn
üçüncü projesi de Türkiye�deki her türlü bilgiye
ulaþýlabilecek Internet üzerindeki bilgi bankasý. Bu
sistem ile dünya üzerindeki bütün Türkiye Cumhu-
riyeti Konsolosluklarý online olarak çalýþabiliyor.
Adres: www.mfa.gov.tr  

Þeffaf devlet mi istiyorsunuz? Peki buyrun! 
Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan projenin

özeti; devletin muhasebe hesabýný tutan bütün
birimlerin günlük olarak merkezden izlenmesi. Kiþi
verdiði verginin nereye gittiðini maliye bakanlýðýnýn
kamu hesaplarý bülteninden öðrenebiliyor. Ýllerin
de her türlü harcamalarýnýn gözüktüðü bu proje ile
Maliye Bakanlýðý-Muhasebat þeffaf devlete doðru
cesur adýmlar atýyor. Baþ Hukuk Müþavirliði�nin
elektronik projesi ile kanunlar tozlu raflardan
internete taþýndý. Hukuk Biliþim Sistemi�ni hayata
geçiren bu proje, Türkiye�nin en büyük mevzuat
bilgi sistemini Internet üzerinde oluþturuyor.
Güncellenen kanunlarýn ve yeni mevzuatlarýn
kolayca takip edilebildiði bu proje ile vatandaþ
devletin hukuk sistemindeki yeniliklere anýnda
ulaþabiliyor. Adres: www.maliye.gov.tr 

Kültürü sanal ortamdan alýn  
Türkiye�nin kültürel özelliklerini anlatan dev-

lete ait ilk portalý olan Kültür Bakanlýðý Projesi�nde
yurdumuza özgü her türlü kültürel etkinlik, tarihi
zenginliðe ulaþabilirsiniz. Beþ dilde hazýrlanmýþ olan
bu sitede ülkemiz, ananevi özellikleri ile de temsil
ediliyor. Diðer bütün bakanlýklarýn güncel
faaliyetlerini de içeren bu projede, yurtdýþýndan
Türkiye ile ilgili gelen sorulara cevap veriliyor,
sorunlara çözüm aranýyor. Dünya üzerindeki içerik
açýsýndan en zengin 10 web sitesi arasýnda yer alan
Kültür Bakanlýðý portalý Türkiye�nin bilinmeyen
yönlerini yurda ve dünyaya tanýtýyor. Adres:
www.kultur.gov.tr 

Jeoloji haritalarý gözler önünde  
Ýki ayaklý bir proje ile elektronik devlete geçiþ

yapan MTA�nýn ilk proje adýmý, Jeoloji Veri Tabaný
(CIS). Bu proje ile elektronik ortama aktarýlan
jeoloji haritalarýna vatandaþlar, internet üzerinden
kolayca ulaþabilir. Fay hatlarýnýn hareketlerinin
izlenebildiði bu haritalar sayesinde, yerleþim yerleri-
nin seçimi kolaylýkla yapabilirsiniz. Projenin ikinci
ayaðý ise Yer Bilimleri Bilgi Sistemi. Bütün çýplaklýðý
ile bazý gerçekleri görmek için www.mta.gov.tr
adresini týklayýn. 

Deniz trafiði kontrol altýnda  
Denizcilik Müsteþarlýðý�nýn hazýrladýðý projenin

ismi Türk Boðazlarý Gemi Trafik Yönetim ve Bilgi
Sistemi. Boðazlardaki gemi trafiðini güvenli ve
düzenli olarak saðlamak amacýyla geliþtirilen
sistem, gemi trafiði ile ilgili tüm ses, veri ve görüntü
kaydýný gerçekleþtirebilirsiniz. Ayný zamanda,
sistem sayesinde geçiþ yapan gemilerle ilgili ulusal
kuruluþlarýn ihtiyacý olan kayýt ve bilgiler gerek-
tiðinde bu kuruluþlara aktarýlabilir. 

Adres: www.denizcilik.gov.tr 
Merkez Bankasý�nýn merkezine seyahat 
Merkez Bankasý yarattýðý EFT(Elektronik Fon

Transferi), EMKT(Elektronik Menkul Kýymet
Transfer Sistemi), EVAS (Elektronik Veri Aktarým
Sistemi) ile www.tcmb.gov.tr  adresinde. EFT
Merkez Bankasý�nýn tüm bankacýlýk sisteminin
üzerinden elektronik para transferi yapabilmesini
saðlayan hizmetin adý. EVAS ise Hazine, BDDK
gibi bankacýlýk ve finans sektöründeki ilgili diðer
kuruluþlar ile elektronik veri deðiþiminin saðlandýðý
bir sistem. Daha çok kuruluþlara yönelik olan bu
sistem, iþleri hýzlandýrdýðý için dolaylý yoldan
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vatandaþa kolaylýk sunuyor. EMKT ise ayný elek-
tronik para transferinde olduðu gibi deðerli kaðýt-
larýn transferini gerçekleþtirmenizi kolaylaþtýrýyor. 

Sanal ortamda suç arama nasýl birþey? 
Emniyet Genel Müdürlüðü; PolNet, Trafik Bilgi

Sistemi ve Asayiþ biriminin projesi ile dikkat
çekiyor. PolNet, polisin görevinin gerekli kýldýðý her
türlü bilginin en hýzlý, en kolay ve en güvenilir
sistem ve yazýlýmlarý kullanarak ulaþmasýný saðlayan
modelin bilgi sistemininin adý. Þu ana kadar
birbirinden baðýmsýz ve daðýnýk halde olan bilgiler
þahýs, olay ve eþya ana baþlýklarý altýnda PolNet ile
birbirlerine baðlantýlý hale getirilmiþ durumda.
Sistemin uygulamaya geçmesi ile gözaltý süresi kýsa-
lacak, deliller daha kýsa sürede toparlanarak birim-
ler arasý koordinasyon daha çabuk gerçekleþecek;
zaman, mekan ve sýnýr kavramý ortadan kalkacak.
Parmak izi, balistik karþýlaþtýrmalarý DNA ana-
lizleri, kan ve doku tahlilleri gibi geliþmiþ laboratuar
ve uzmanlýk gerektiren hizmetler PolNet üzerinden
Türkiye�nin her köþesindeki bütün polislere
sunulacak. Adres: www.egm.gov.tr 

Oturduðunuz yerin durumunu öðrenin  
Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü, teknoloji alanýn-

daki birçok projesi ve henüz proje aþamasýnda olan
Afet Bilgi Sistemi sorunlara çözüm arayacak. 1965
yýlýndan bu yana hizmet veren Afet Bilgi Sistemi
geriye dönük bir çok afet bilgisini içeriyor; ger-
çekleþtirilecek elektronik proje ile bunlar tarana-
rak, GIS teknolojisi de kullanýlarak elektronik
ortama geçirilecek. Bu proje gerçekleþtiðinde
vatandaþ, internet üzerinden dinamik olarak,
yaþadýðý bölgenin afet geçmiþi ve durumu hakkýnda
bilgi alabilecek. Sistem sayesinde, deprem gibi bir
afet gerçekleþtiði anda, gelen bilgi doðrultusunda
anýnda hasar tespiti yapýlabilecek ve gerekli ilk
müdahale ve teçhizat bilgisi hesaplanýp ilgili ku-
rumlara bilgi aktarýlabilecek. 

Adres: www.deprem.gov.tr 
Online Resmi Gazete  
Baþbakanlýðýn e-devlet hizmeti ile vatandaþ

Resmi Gazete�yi para vermeden internet üzerinden
okuyabilecek. Projenin ilerleyen aþamalarýnda,
Osmanlý arþivleri de dahil olmak üzere taranan tüm
devlet arþivleri elektronik ortamda vatandaþýn ve
ilgili birimlerin hizmetine sunulacak. E-Türkiye
çalýþma gruplarýnýn koordinasyonunu da yapan
Baþbakanlýk, Mevzuat Bilgi Sistemi, Kurum

Kuruluþ Kodlarý Bilgi Sistemi, Katalog Tarama Bilgi
Sistemi, Arþivlerin Dijital Ortama Aktarýlmasý Bilgi
Sistemi elektronik uygulamalarýný online ortamýna
taþýyor. Adres: www.basbakanlik.gov.tr 

Ýnternetten iþ bulmaya ne dersiniz  
Ýþsizlik sigortasý uygulama sistemi, iþ kaybý

tazminatý saðlama, özelleþtirme, sosyal destek,
yurtiçi ve yurtdýþý iþe yerleþtirme, istihdamý artýrýcý
iþ ve meslek danýþmanlýðý çalýþmalarý, iþ gücü
piyasasý bilgi sistemi oluþturmaya yönelik olan
Türkiye Ýþ Kurumu projesi, iþsiz kalanlara tazminat
ödemelerini yapýp iþ bulamayanlara iþ bulmayý ön
planda tutuyor. Ýþsizlere geçici ödemeler yaparak iþe
geçiþlerini saðlayacak eðitimler de veren Ýþ Bulma
Kurumu, bu eðitimlere katýlan vatandaþlarýn
özgeçmiþlerini de internet ortamýnda iþverenin
hizmetine sunuyor. Adres: www.iskur.gov.tr 

15 bin eczane online  
Baðkur, BEOS (Baðkur Eczane Otomasyon Sis-

temi) sistemi ile 15 bin sözleþmeli eczaneyi, online
olarak reçete kontrolü, eþ deðer ilaç kontrolü, dozaj
kontrolü ve fiyat kontolü gibi kontrollerin daha
kolay yapýlabildiði, internet üzerinde çalýþan bir
sistem ile birbirine baðlýyor. Bunun dýþýnda Banka
Baðlantý Projesi ile Baðkur ve sözleþmeli prim
tahsilatý ve maaþ ödemesi yapan tüm banka
birimleri online olacak. Borçlu bir sigortalý birbirine
entegre bu iki sitem sayesinde eczaneden ilacýný
borcunu ödedikten hemen sonra bile alabilecek.
Ýþlemler hýz kazanacak, reçete kontrolü sýrasý
ortadan kalkýyor böylelikle. 

Adres: www.bagkur.gov.tr   
Karayollarý�nda son durum 
Karayollarý Genel Müdürlüðü�nün hazýrladýðý

sitede, vatandaþ anýnda kapalý ya da çalýþma
altýndaki yollar hakkýnda bilgi alabilir. Türkiye�nin
trafik sorunu ciddi boyutlara ulaþtýðý günümüzde
trafik canavarýna çýkmak gerekiyor. Bunun için
www.kgm.gov.tr  sitesine uðrayýn ve yol durumunu
yola çýkmadan öðrenin. 

Vergi dairesinden büyük deðiþim 
Gelirler Genel Müdürlüðü�nün hazýrladýðý bu

sitede vergilerle ilgili güncel bilgilerin ve beyan-
name rehberlerinin yanýnda, ana sayfadaki Ýnternet
Vergi Dairesi linkinden çeþitli online hizmetleri
bulma imkanýna sahipsiniz. Bu hizmetler arasýnda
online olarak kullanabileceðiniz Motorlu Taþýtlar,
Kurumlar ve Gelirler Vergi Daireleri, vergi kimlik
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numarasý sorgulamasý ve gecikme zammý hesapla-
yýcý servis de bulunuyor. Bu adres ile birlikte evinize
vergi dairesini taþýyabilirsiniz. 

Adres: www.gelirler.gov.tr 
Kimlik numaranýzý online öðrenin 
Devletin tematik çalýþmalarý kapsamýnda yer

alan kimlik numaranýzý artýk tckimlik.gov.tr adre-
sinden öðrenebilirsiniz. Yakýnda devletin çeþitli
hizmet dallarýnda kullanýlacak olan bu bilgiyi bir an
önce edinmenizde fayda olduðuna inanýyoruz. 

Yönetim bilgi sistemleri ile bilgilenin 
Devlet kurumlarý içinde kendisini e-devlet kav-

ramýna doðrudan adamýþ belki de tek adres. Çünkü
bu sitede birçok hizmeti görebileceksiniz. Sitenin
ana sitenin ana sayfasýnda kaybolmamaya çalýþýn.
Sitede e-devlet aðý kapsamýnda oluþturulmasý
planlanan bir devlet kurum ve hizmetleri portalý

(Sitede Devlet Kapýsý tanýmlamasý kullanýlmýþ) için
isim önerebileceðiniz bir anket bile var. 

www.bysb.gov.tr adresinde, Arþiv Kataloglarý,
Devlet Teþkilatý Veritabaný, Türkiye Posta Kodlarý,
Sakýncalý Siteler, Kamuya Eriþim, Genelge Bilgi
Sistemi ve daha buna benzer birçok alan size
açýlacak.  

Evet kýsacasý devlet e-leþiyor, siz neredesiniz
dedirtecek geliþmeler bunlar. Devletin e-leþmesi
sadece bunlarla sýnýrlý deðil. Biz sadece bir kaç
portalý ele aldýk. Buna benzer onlarca devlet sitesi
ve interaktif hizmetleri bulunuyor. 

Örneðin; 
Türkiye Telefon Rehberi - www.ttrehber.gov.tr ;

DMO elektronik satýþ sitesi - www.dmo.gov.tr;
PTT e-kart servisi - www.interaktif.ptt.gov.tr  
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