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TEMMUZ AYI KRONOLOJÝSÝ 

01 Temmuz 1730- III. Ahmed'in vefatý.
1839- Abdülmecid'in tahta çýkýþý.
02 Temmuz 1798- Napolyon'un Ýskenderiye'yi
iþgali.
03 Temmuz 1839- Ahmed Paþa'nýn Ýhanet ederek
Osmanlý Donanmasýný Mýsýr'a Kaçýrmasý
04 Temmuz 1918- VI Mehmed Vahidüddin'in
tahta çýkýþý.
05 Temmuz 1830- Fransýz'larýn Cezayir'i iþgali.
07 Temmuz 1770- Osmanlý donanmasýnýn Rus'lar
tarafýndan Çeþme'de batýrýlmasý.
08 Temmuz 1805- Mehmed Ali paþa'nýn Mýsýr
valiliðinin onaylanmasý.
09 Temmuz 1783- Kýrým Hanlýðý'nýn çöküþü
10 Temmuz 1894- Büyük Ýstanbul depremi
11 Temmuz 1789- Osmanlý-Ýsveç Ýttifaký(Beykoz
Anlaþmasý).

1882- Ýngiliz1er'in Ýskenderiye'yi topa tutmalarý ve
Mýsýr meselesinin ortaya çýkýþý,
13 Temmuz 1841- Londra'da Boðazlar sözleþmesi
imzalandý
1878- Osmanlýlarýn daðýlma sürecini baþlatan
Berlin Anlaþmasýnýn imzalanmasý. 
15 Temmuz 1840- Mýsýr Meselesini çözümleyen
Londra Mukavelesinin imzalandý.
19 Temmuz 1711- Purut savaþýnýn baþlamasý, 
21 Temmuz 1711- Purut Savaþýnýn bitmesi ve
Osmanlý-Rus Anlaþmasý.
21 Temmuz 1633- Türk tarihinin en kanlý
olaylarýndan Padiþah Genç Osman'ýn Tahtýndan 
1711- Purut Savaþýnýn bitmesi ve Osmanlý-Rus
Anlaþmasý.
1774- Küçük Kaynarca Anlaþmasý ve Kýrým'ýn
Ýstiklali,
22 Temmuz 1723- Gedikpaþa'dan baþlayan büyük
Ýstanbul yangýný.
23 Temmuz l908- II. Meþrutiyetin ilaný 
25 Temmuz 1920- Edirne'nin Yunanlýlar tarafýndan
iþgal edilmesi.
27 Temmuz 1730- Balat'tan baþlayan Ýstanbul
yangýný.
28 Temmuz 1808- III. Selim'in Öldürülmesi, 
1808- IV. Mustafa'nýn tahtan indirilmesi.
1808- II Mahud'un tahta geçmesi.
29 Temmuz 1754- Ýstanbul ve Trakya depremi.
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KARDELEN SEÇKÝSÝ

Þubat 2005�te faaliyete baþlayan KARDELEN
SEÇKÝSÝ internetten derlenerek hazýrlanmaktadýr.

Tarih, coðrafya, edebiyat, kültür-sanat, ilginç
bilgiler, karikatür gibi konu baþlýklarý altýnda kimi
zaman güleceðiniz, kimi zaman hüzünleneceðiniz,
kimi zaman ibret alacaðýnýz yazý ve resimlerle
KARDELEN SEÇKÝSÝ hayatýnýzýn bir parçasý
olacak.

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine
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ÞUBAT 2005 - MAYIS 2007

KONU BAÞLIKLARI

! Münir Nurettin Selçuk
! Diplomalýnýn Mantýðý ve Bir Teklif
! Ömer Faruk Tekbilek 
! Helikopter Böceði
! Hidayete Davet
! Yûnus Emre
! Dedemin Sevdalarý
! Coca Cola Ve Faydalarý!!!
! Hayatýn Ve Getirilerinin Kýymeti 
! Müslüman Müslüman�ýn Kardeþidir
! Týkandý Baba
! Çeçenistan�ýn Tarihçesi
! Osmanlý�da Kullanýlan Futbol Terimleri
! Yârim Ýstanbul�u Mesken Mi Tuttun?
! Mülâkaat - Yaman ARIKAN 
! Ak Yüzlü Unakýtan 
! Derin Devlet: DOSTLUK
! Araçlarda Verimli Yakýt Kullanma Klavuzu 
! Baklavayý Neden Rumlara Kaptýrdýk?
! Bu Çeþmeden Müslümanlarýn Su Ýçmesi Ha-
ramdýr!
! Unutmak ve Unutulmak 
! Türk Polisinin Ýl Ýl Dert Haritasý
! Muhtarlýk Seçimleri
! Mor Daðlardan Gelen Kýsmet
! "Asla Devletimize ve Milletimize Küsmedik"

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine

gönderebilirsiniz.
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A ltýn silsilenin 24. halkasý �Ýmam-ý Rab-
banî� lakabýyla anýlan mürþidimizin asýl
adý Ahmed b. Abdülahad el-Farukî.

�Farukî� nisbesi, ikinci halife Hz Ömeru�l Faruk�un
soyundan olmasýndan �Ýmam-ý Rabbani� Allah
adamý imam, demek Müceddid-i elf-i sanî� þöhreti,
Hz Peygamber�in �Allah her yüzyýlýn baþýnda bu
ümmete dinini yenileyen (müceddid) gönderecek-
tir.� (Ebu Davud, Mýþkat, l, 82) hadis-i þerifi gereði,
ikinci bin yýlýn baþýnda gelen �müceddid� sayýlma-
sýndan. Ýmam-ý Rabbani, 971/1563 yýlýnda Hindis-
tan�da Delhi ile Lahor arasýndaki Serhind denilen
yerde doðdu. Ýlk hocasý babasý. Ondan Arapça ve
Ýslamî ilimler tahsil etti. Küçük yaþta hýfzýný
tamamladý. Kemaleddin Keþmiri�den aklî ve nakli
ilimleri, Ýbnu�l-Haceri�l-Mekkî île Abdurrahman b.
Fihri�l-Mekkî�den muteber hadis kaynaklarýný,
Behlul Bedahþanî�den de fýkýh, tefsir ve diðer islamî
konulara dair eserleri okudu. On yedi yaþýnda iken
icazet alacak seviyeye geldi. Ýlim tahsili sýrasýnda
bazý eserler telifiyle meþgul olacak kadar ilme ve
telife yatkýndý. Küçük yaþlardan itibaren tasavvuf
yoluna olan meyli sebebiyle babasý eliyle Kadiriyye,
Suhreverdiyye ve Çiþtiyye gibi tarikatlara intisab
etti. Babasýnýn vefatýndan sonra hac vesilesiyle
memleketinden ayrýldý. Hac dönüþü Delhi�ye
geldiðinde Nakþbendi ulularýndan Muhammed b.
Baki billah�a intisab etti. Ýki aydan biraz fazla bir

zaman içinde seyr ü sülukunu tamamladý. Ýmam-ý
Rabbani, Hind-Moðol hükümdarlarýndan Ekber-
Þah�ýn baþlattýðý, karma yeni bir din, ihdasý fikrine
karþý �saf ve temiz Ýslam�ý bütün güzellikleriyle
savundu ve Ekber�ýn oðlu Cihangir�in ve ona tabi
olanlarýn Ýslamî vasata ermelerini saðladý. Ýrþad,
teblið ve mücadelelerle geçen ömrünü 63 yaþýnda
noktaladý ve Serhind�de 1034/1625 yýlýnda vefat
etti. Serhind kabristanýnda medfundur. Türkçe
telaffuzu bazen �Serhend� þeklinde ifade edilen bu
yerin doðru adý Serhind�dir. Hindistan sýnýrý
demektir. Denizin Denize Kavuþmasý Gibi Ýmam-ý
Rabbanî, Nakþî yolunu öðrendiði þeyhi Muhammed
Baki billah île Delhi�de karþýlaþtý. Ancak bu
karþýlaþma, tesadüf eseri meydana gelmiþ deðildi.
Belki de Bakibillah�ýn Delhi�ye geliþi, ilahî kaderin
�Muceddid-i elf-i sanî� olarak takdir buyurduðu
Ahmed Farukî�yi yetiþtirmek içindi. Þeyhi Hacegî
Muhammed Emkenegî tarafýndan Ýmam-ý Rabba-
nî�yi irþad için gönderilen M. Bakibillah ile Ýmam-ý
Rabbani�nin buluþmasý iki denizin birbirine kavuþ-
masý gibiydi. Ahmed Farukî, sahip olduðu üstün
kabiliyet sayesinde iki ayda þeyhinin yanýnda sülu-
kunu tamamladý. Ýmam-ý Rabbani, bunu bizzat
kendisi Mektubat�ýnda (l,333 vd 190 Mektup) ve
ondan naklen el-Hanî, el-Hadaiku�1-Verdiyye adlý
eserinde anlatmaktadýr. Mektübat�ýn verdiði bilgi-
lere göre Ýmam-ý Rabbani, �lafza-i celal� zikriyle
baþladýðý sülukunu gaybet, fena, cem�, sahv ve sekr
hallerinden geçerek �müþahede�ye erdiði þeklinde
anlatýr. Müþahede halinde bütün zerreleri Hakk
Teala�nýn görüldüðü aynalar olarak tanýmlar. Onun
ardýndan Hakk�ý, varlýðýnýn bütün zerreleri ile
beraber görür. Bunu, Hakk�ý kainata bitiþik, ya da
ayrý olmayarak, içinde veya dýþýnda bulunmayarak
müþahede hali izler. Bunun ardýndan, Hakk Tea-
la�yý kainat île iliþkisi olmayan ve keyfiyeti biline-
meyen bir ilgi içinde bilir. Nihayet keyfiyet, ya da
tenzih ile de olsa müþahede edilen Hakk�ýn tekvîn
(yaratma) sýfatýdýr. Bu halleri anlattýktan sonra
þeyhi tarafýndan kendisine irþad icazeti verildiðini
ve bu emre uyarak irþada baþladýðýný anlatmaktadýr.
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ÝMAM-I RABBANÝ(k.s.)

www.kalbiselim.com
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Yaþadýðý Dönem Ýmam-ý Rabbanî�nýn yaþadýðý
dönemde Hindistan bölgesinin idaresi Moðol
hükümdarlarýnýn elindeydi. Bunlardan özellikle
imam ile çaðdaþ olan Ekber Þah, sapýklýðýn,
dalaletin zirvesindeydi. O, Hinduizm, Hristiyanlýk
ve Müslümanlýk gibi dinlerin, beðendiði taraflarýný
alarak yeni bir din kurma gayreti içindeydi. Ancak
onun kurmaya, çalýþtýðý din, en çok Hinduizmden
etkileniyordu. Sultan, hindulara yaranmak, onlarýn
gönüllerini kazanmak istiyordu. Mecüsîlerden ateþe
tapmayý, hristiyanlardan çan çalmayý, istavroz çý-
karmayý, hindulardan dini gün ve bayramlarý, me-
rasim ve törelerle ruh göçünü, tenasüh inancýný
aldý. Devrin tasavvuf mensubu sayýlan bazý kimseler
filozoflarýn özellikle iþrakiyye ve Revakiyye felsefe-
lerinin varlýkla ilgili görüþlerini Hind felsefesiylede
karþýlaþtýrarak anlatýyordu. Böylesine karýþýk ve
sultanlarýn uluhiyet iddiasýna kalkýþtýðý bir dönem-
de yetiþen Ýmam-ý Rabbani, çok büyük bir müca-
dele verdi. Silahsýz ve kimsesiz bu gönül mücahidi,
tek basýna güzellikler dini Ýslam�ý savundu. Sultan;
hapis, iþkence, her türlü sindirme politikalarýný
izlediyse de baþarýlý olamadý. Hükümdarýn
uydurduðu din, bütün sapýklýklarýyla tükendi.
Ýmam-ý Rabbani ezilen, yara alan islam�ý yeniden
dirilik ve güzelliðiyle hayata koydu. Tasavvufa,
ruhbanlýk ve felsefi cereyanlardan sokulmak
istenen �hulul, ittihad ve tenasüh� gibi düþünceleri
atýp onu asýl kaynaðý olan Kur�an ve Sünnet
çizgisine getirdi. Halk arasýnda yayýlan bid�at ve
cahiliyye adetlerini temizleyerek þeriata baðlýlýðý
perçinledi. Ýmam-ý Rabbani�nin terbiye anlayýþýyla
yetiþmiþ binlerce halife, mürid ve müntesihi, bu
düþünceleri Orta Asya, Anadolu, Irak ve Suriye
taraflarýna da taþýdý. Eserleri ve Mektubat�ý: Ýmam-
ý Rabbani, gençlik yýllarýnda bir takým eserler ve
risaleler kaleme almýþsa da, þeyhlik yýllarýnda gönül
sohbeti ve mektupla irþad usülünü benimseyerek,
eser telifini býraktý ve Mektup�la irþad, Hz.
Peygamber�le baþlayan bir teblið yöntemiydi. Asr-ý
saadetten sonra pek çok ilim ve gönül adamý, bunu
benimsedi. Ýmam-ý Rabbanî�nin gerek talebelerine
ve halifelerine, gerekse halktan kendisine soru so-
ran kimselere yazdýðý mektuplar bir eser haline
gelmiþ, muhtelif dillere terceme edilerek kaynak
eser niteliði kazanmýþ, tasavvuf ve ahlakta müra-
caat kitabý olmuþtur. Vahdet-i Vücud -Vahdet-i
Þühud: Ýmam-ý Rabbanî�nin en önemli özellikle-
rinden biri de genellikle �Vahdet-i vücüd� denilen
�Panteizm� ile karýþtýrýlan vahdet-i vücudu

�Vahdet-i þühüd� adýyla daha anlaþýlabilir hale
getirmesidir. Vahdet-i vücud�daki �Herþey O�dur�
anlayýþýna, �Herþey O�ndandýr� þeklinde anlayan,
Hakk ile halkýn ayrý ayrý varlýðý bulunduðunu, an-
cak halkýn vücudunun Hakk�ýn varlýðýna göre gölge
mesabesinde olduðu görüþünü benimsemiþtir. �Eþ-
ya�da Hakk�ý görme� þeklinde ifade edilen vahdet-i
þühud bir bakýma vahdet-i vücudun ileri derecesi
olarak görülmesidir. Derviþlik, Þeyhe Teslimiyyet
Müridin, þeyhine baðlýlýkta �Gassal (ölü yýkayýcý)
önündeki ölü gibi olmasý gerektiðini� öðütlerdi.
Minnet ve ýstýrabý aþkýn levazýmý sayardý. Yoksulluk,
sýkýntý ve derd, çaresiz katlanýlacak hususlardandý.
Çünkü dost, sevdiðini, kendisinden baþka her
þeyden kesilmiþ ve sýyrýlmýþ bir halde görmek ister.
Bu makamda huzur huzursuzlukta, karar karar-
sýzlýkta, rahat rahatsýzlýkta olurdu. Bu makamda
nefsin talebine çare aramadan kendini minnet ve
ýstýraba býrakmak, devanýn ta kendisidir. Devlet,
O�ndan ne gelirse razý olmaktýr. Derviþlikte kemalin
þartý olarak fenaya ermeyi þart koþardý. O�na göre
fena �ölmeden evvel ölmek� sýrrýna ermekti. De-
ðilse insan, kalbi, dünya mabudlarý ve nefs put-
larýna tapmaktan kurtulamazdý. Anlatýldýðýna göre
Abdülhakim Siyalkuti, Ýmam-ý Rabbani ile çaðdaþtý
ve onu küçümseyenlerdendi. Bir gece rüyada,
Ýmam-ý Rabbani�yi gördü. Ýmam ona: �Habibim sen
�Allah� de geç. Onlarý daldýklarý bataklýkta býrak da
oynayadursunlar� (el-En�am, 6/91) ayetini okudu.
Rüyada bu ayetin manasý sayesinde Þeyh Abdülha-
kim�in kalbinde aþk, muhabbet ve þevk meydana
geldi. Kalbi �Allah Allah� diyerek uyandý. Uyan-
dýktan sonra da zikr-i ilahî devam etti. Doðruca
Ýmam-ý Rabbanî�ye gidip intisab etti. Rivayete göre
Ýmam-ý Rabbanî�ye Müceddid-i elf-i sanî sýfatýný
veren odur. Sahabe ile Veli Arasýndaki Fark Fena,
baka, süluk ve cezbe ile Hakk�a yakýnlýk için, �ve-
layet yakýnlýðý� tabiri kullanýlýr. Ümmetin velileri bu
�yakîn� ile þereflenmiþtir. Ashab-ý kiramýn Resül-
ullah (s.a) Efendimizin sohbetiyle elde ettikleri
yakýnlýða �Nübüvvet yakýnlýðý� denilir. Nübüvvet
yakýnlýðý, ittiba ve veraset yoluyla gelmiþtir. Bu yüz-
den bu yakýnlýkta fena, baka, cezbe ve sülük yoktur
ve bu yakýnlýk, velayet yakýnlýðýndan üstündür.
Çünkü nübüvvet yakýnlýðý, asýl yakýnlýktýr. Velayet
yakýnlýðý ise onun gölgesinde bir yakýnlýktýr. Velayet
yakýnlýðýna ulaþmak için fena, baka, cezbe ve sülük,
öncü ve baþlangýç sayýlýr. Eðer yol, nübüvvet
yakýnlýðý caddesine düþecek olursa, o zaman bu
öncü ve baþlangýca gerek kalmaz. 
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Ashab-ý kiram nübüvvet yakýnlýðý caddesinden
yürümüþlerdir. Þeriat ve Tarikat Ýmam-ý Rabbanî�ye
göre gerçekte þeriat ve tarikat birdir, ikisi arasýnda
ayrýlýk, gayrýlýk ve fark yoktur. Ancak toplu ve açýk
tasnifte farklýlýk vardýr. Þeriat icmaldir, derli toplu
belli manalardýr. Hakikat ise ayrýntýlardýr. Birine
çeþitli delillerle, diðerine keþf ile erilir. Biri gayb, biri
þehadettir. Þeriat gayb, hakikat ise þehadet sayýlýr
þeriat gayba imaný emreder, hakikate erince gizli,
saklý bir þey kalmaz, her þey açýk hale gelir. Þeriatýn
emri gereði açýklanmýþ hükümler, hakka�l-yakîn
hakikatýyla tahakkuk edince aynen açýða çýkar,
ayrýntýlarý ile ortaya dökülür. Daha önce gayb, iken
þehadet aleminde gözükürler. Hakka�l-yakîne eren
kimsede meydana gelen, ilimler, þeriat ilimlerine
uygun düþer. Arada kýl kadar da olsa bir ayrýlýk olsa
hakka�l-yakîn makamýnýn hakikatine ulaþýlmamýþ
sayýlýr. 

Erbab-ý tarikatten sadýr olan ve þeriatýn
emirlerine aykýrý görülen tutum ve sözler, genellikle
vaktin manevi sarhoþluðuna yorulur. Bunlar seyr ü
süluk esnasýnda meydana gelir. Yolunu tamamlayan
kimseler, ayýldýðý, sahv ve temkine erdiði için onlar-
da bu tür sözler kalmaz Hz. Ebu Bekir (r.a) ve Nakþ-
bendîlik Ýmam-ý Rabbanî Nakþbendiyye tarikatýnýn
baþýnýn Hz Ebü Bekir olduðunu belirttikten sonra,
bu yoldaki baðlýlýðýn bütün baðlýlýklarýn üstünde
olduðunu anlatýr. Çünkü onlarýn baðlýlýklarý Hz Ebu
Bekir (r a)�ýn huzuruna baðlý özel bir baðlýlýktýr.
Ayrýca Nakþbendiyye tarikatýnýn bir baþka özelliði
de, bu yolda, sonda elde edilecek makamýn, iþin
baþýnda elde edilmesidir. Çünkü Þah-ý Nakþ-
bend,�Biz sonu, öne aldýk� buyurur. Tarikatte nihai
gaye Hakk�a vuslattýr, onun da dereceleri vardýr.
Nakþî mensuplarý yolun baþýnda vuslattan nasib
alýrlar. Veraset Ýlmi Cenab-ý Peygamber (s a)
buyurur ki �Alimler, Peygamberlerin varisleridir�
(Ahmed b Hanbel�ýn müsnedi) Ýmam-ý Rabbanî�ye
göre alimler iki tür ilim býrakmýþlardýr. �Ahkam ilmi,
esrar ilmi� Peygamber varisi olmaya layýk olan
kimse peygamberlerin bu iki ilmine de varis olur.
Sadece birine varis olmak yetmez. Çünkü mirasçý,
ölenin herþeyine varis olur. Murisin býraktýkla-
rýndan bazýlarýna varis olup bazýlarýna olmamasý,
söz konusu olamaz. Hz Peygamber (s a) bir baþka
hadislerinde �Ümmetimin bilginleri, Ýsrailoðullarý-
nýn peygamberleri gibidir� buyurmuþtur. Burada
geçen alim, Hz Peygamber�in her iki mirasýna da
varis olandýr. Sýrlara dair ilimler, manevi sarhoþluk
denilen �sekr� halinde söylenen vahdet-i vücud,

vahdette kesreti, kesrette vahdeti görme gibi
duygular ve bilgiler deðil, sahv, yani ayýklýk halin-
deki keþf ve ilhamlardýr. Bid�atlerle Mücadele
Ýmam-ý Rabbanî, her bid�atin bir sünneti ortadan
kaldýrmasýndan dolayý bid�atlerle çok mücadele
etmiþtir. 

Býd�atlerin sünnetleri kaldýrdýðýný örneklerle
anlatýrken þunlarý söylemektedir. Mesela bazý
þeyhler, sarýklarýnýn uçunu sol taraftan sarkýtýrlar.
Bunu da iyi ve makbul sayarlar. Oysa ki sarýðýn
uçunun iki omuz arasýndan sarkýtýlmasý sünnettir.
Sarýðýný sol taraftan sarkýtma bid�ati iþleyen kimse
böylece bir sünneti ortadan kaldýrmýþ olmaktadýr.
Bunun daha ileri derecesinin ise, namaza niyyet
konusunda olduðunu anlatýr. Namaza myyet konu-
sunda dil ile niyyetin tekrarlanmasý sünnette
yoktur. Bazý alimler, kalb ile myyete yardýmcý olur,
düþüncesiyle bu görüþü benimsemiþlerdir. Bazýlarý
da sadece dil ile niyyeti kafi görmüþlerdir. Sadece
dil ile niyyeti kafi görmek Ýmam-ý Rabbanî ye göre
bir farzýn ortadan kaldýrýlmasý sonucunu doðuracak
kadar tehlikeli bir bid�attir. Çünkü namaza uyanýk
bir kalb île niyyet farzdýr. Dil ile niyyeti yeterli
görmek bu farzý ortadan kaldýrmaktýr. Velilik Ýmam-
ý Rabbanî�ye göre velilik fena ve baka hallerinden
sonra gelen makamdýr. Keramet de veliliðin ayrýl-
maz bir parçasýdýr. Ancak keramet ve olaðanüstü
halý çok olan velinin kemalinin de çok olduðu
anlaþýlmamalýdýr. Aksine olaðanüstü hali az olanýn
veliliði belki daha mükemmeldir. 

Keramet ve olaðanüstü haller, hem �urüc� yani
manevi yükseliþ sýrasýnda, hem de �hubut� yani
kemalat kazandýktan sonra halkýn arasýna karýþmak
üzere �iniþ� sýrasýnda görülür. Ancak �urüc� sýra-
sýndaki olaðanüstü haller, �hubut� ve �nüzul� sýra-
sýndakinden çoktur. Çünkü biri sebepsizlik alemine
yükseliþ, öbürü sebepler alemine dönüþtür ve se-
bepler alemine dönüþte temkin daha çok olur. Ýma-
m-ý Rabbani, Nakþîlik yoluna yeni bir üslup kazan-
dýrarak kendisinden sonra bu tarikat, Nakþbendiy-
ye-i Ahrariyye-i Müceddidiyye diye anýlmýþtýr. K

UYANIÞ YAYINEVÝ
EDEBÎ MEKTEP

www.uyanis.com.tr



Saðlýk: Sýcak çarpmasý, ölümcül olabiliyor 

Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý
Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Faruk Yorulmaz,
gerekli önlemler alýnmazsa sýcak havanýn saðlýða
ciddi zararlar verebileceðini, sýcak çarpmasýnýn
ölümcül olabileceðini bildirdi.

Prof. Dr. Yorulmaz, AA muhabirine yaptýðý açýk-
lamada, meteorolojik tahminlere göre çöl sýcak-
larýnýn geldiðini, bu tür aþýrý sýcaklarýn vücudun
kontrol etme yeteneðini aþan sýcaklar olduðunu
söyledi. 

Vücudun normalde, terleme ile vücut sýcaklý-
ðýný belli düzeylerde koruduðunu belirten Yorul-
maz, ancak aþýrý sýcak havalarda, özellikle nem
oraný yüksek olduðunda terlemenin yetersiz kal-
dýðýný ve vücut ýsýsýnýn hýzla yükselerek beyin ve
diðer hayati organlarýn zarar görebildiðini vur-
guladý. 

Yorulmaz, aþýrý sýcaklar özellikle bebekler ve
küçük çocuklar, hamileler, yaþlýlar, þiþmanlar, þeker,
böbrek, kalp ve akciðer hastalarý, dolaþým bozuk-
luðu olanlar, alkol ya da ilaç kullananlar, aðýr iþte
çalýþanlar, açýk havada ya da sýcak ortamda
çalýþanlar ve özellikle idrar söktürücü, tansiyon
ilacý, sakinleþtirici ilaç kullananlar için tehlikenin
daha yüksek olduðunu söyledi. 

Bunaltýcý sýcaklarýn hipertansiyon, kalp krizi
gibi rahatsýzlýklarý tetiklemekte ve uzun süre sýcak

ortamda kalmak ölümcül de olabilen sýcak çarp-
masýna yol açabildiðini bildiren Yorulmaz, þunlarý
kaydetti: 

�Sýcak çarpmasýnda, vücut çok sýcaktýr ancak
terleme yoktur, kalp hýzlý ve þiddetli çarpmaktadýr,
þiddetli baþ aðrýsý, bulantý, halsizlik vardýr, daha ileri
durumda bilinç kaybý hatta ölüm ortaya çýkabilir. 

Sýcak çarpmasýna uðramýþ hasta hemen serin bir
ortama alýnmalý ve yakýnda varsa saðlýk kurumuna
götürülmeli ya da derhal bir ambulans çaðrýlmalýdýr.
Ayrýca sýcak hava özellikle 60 yaþ üstü ve kronik
hastalýðý olanlarda öldürücü olabilir. 

Güneþ yanýklarý meydana gelmiþse su toplayan
yerler patlatýlmamalý, nemlendirici losyonlar sürü-
lerek, ýslak soðuk havlu uygulayarak aðrý azaltýlmalý
ve iyileþene kadar güneþe maruz kalýnmamalýdýr.� 
SICAK HAVA VE SAÐLIÐIN KORUNMASI 

Prof. Dr. Yorulmaz, sýcaklarýn saðlýða zarar ver-
mesini engellemek için bol su içilmesi gerektiðini
belirtti. 

Yaz aylarýnda terleme ile su kaybýnýn yüksek
olmasý nedeniyle en büyük sorun vücudun yeterli
sývý alamamasý olduðunu ifade eden Yorulmaz, �Bu
nedenle günde en az 1,5 litre su içilmelidir. Mide
baðýrsak kramplarýna yol açabileceði için, çok
soðuk içeceklerden kaçýnmak gereklidir. Keza sývý
kaybýný artýracaðý için alkol, çok þekerli, kafeinli
içeceklerde kullanýmýndan da kaçýnýlmalýdýr� diye
konuþtu. 

Açýk renk, hafif, ter emici uygun giysi, þapka ve
güneþ gözlüðü kullanmanýn faydalý olacaðýný belir-
ten Yorulmaz, güneþin zararlý etkilerine karþý ko-
ruma faktörü en az 15 olan koruyucu kremler kul-
lanarak, güneþ yanýklarýndan korunmanýn doðru
olacaðýný söyledi. 

Aðýr, yaðlý, kýzartma, baharatlý yemeklerden ve
fazla tuz tüketmekten kaçýnýlmalýsý gerektiðini
anlatan Prof. Dr. Yorulmaz, sebze aðýrlýklý, sývý yað
ile hazýrlanmýþ yemekler ve meyvelerden oluþan bir
diyetin sýcak havalarda daha uygun olduðunu
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bildirdi. Çok sýcak ortamdan, çok serin ortama, ya
da çok serin ortamdan sýcak ortama aniden
çýkýlmamasý ifade eden Yorulmaz, kapalý ortamlar
klima ile serinletilmeli, sýk sýk havalandýrýlmalý,
içeri güneþ girmesi perdelerle engellenmelisinin
faydalý olacaðýný söyledi.

(AA)
!

Saðlýk: Balýk ve ceviz yemek, prostat kanserini
önlüyor 

Balýk ve cevize dayalý beslenme alýþkanlýðýnýn,
prostat kanserine yakalanma riski taþýyanlar için
son derece önemli olduðu bildirildi.

ABD�nin Wake Forest Üniversitesinden bilim
adamlarýnýn araþtýrmalarýnda, daha çok balýkta ve
cevizde bulunan omega-3 yað asitlerinin, kanser
hücrelerinin oluþumunu geciktirebileceði ya da
sýnýrlandýrabileceði ortaya çýktý. 

Araþtýrmacýlar, bu sonuca ulaþmak için önce
farelerin genetik yapýsýný deðiþtirerek prostat
kanserine yakalanmasýný saðladý, daha sonra bir
grup fareyi omega-3 yað asidi bakýmýndan zengin
besinlerle besledi. 

Zengin omega-3 ile beslenen farelerin hayatta
kalma oraný yüzde 60�ken, az miktarda omega-3
içeren besinlerle beslenenlerin hayatta kalma
oranýnýn yüzde 10 olduðu görüldü. 

Daha çok sebze yaðlarýnda bulunan omega-6
yað asidinin fazla olduðu besinlerle beslenen 3.
gruptaki farelerin öldüðünü belirten araþtýrmacýlar,
ayrýca omega-3ün aþýrý dozda alýnmasýnýn olumsuz
etkileri olabileceði uyarýsýnda bulundu. 

Araþtýrma, Journal of Clinical Investigation týp
dergisinde yayýmlandý.

(netGazete)

Saðlýk: Sebze ve meyveler hafýzamýzý koruyor 

350 bilim adamýnýn 450 milyon dolarlýk büt-
çeyle gerçekleþtirdiði bir araþtýrmada, meyve-sebze
tüketerek ...

Omega-3 içeren yaðlarý almanýn hafýzanýn
saðlam kalmasýna, olumlu düþünmeye ve karam-
sarlýða kapýlmamaya yardýmcý olduðu ortaya çýktý. 

Daily Telegraph gazetesinde geniþ olarak yer
verilen habere göre uzmanlar, sebze-meyvelerin ka-
rýþýmýndan müteþekkil ve Omega-3 zengini iðneler
hazýrladý. 

Uzmanlar, yaþlý bir farenin hafýzasýnýn, uygula-
nan bu tedavi ile genç bir fareninkine benzer hale
getirdiðini belirtti.

(Türkiye)
!

Ýnternet: YouTube 9 ana dilde kullanýcýsýna
ulaþacak 

Video paylaþým topluluðu YouTube, Brezilya,
Fransa, Ýrlanda, Ýtalya, Japonya, Hollanda, Polonya
ve Ýngiltere�nin içinde bulunduðu 9 ülkenin ana
dilinde kullanýcýsýna ulaþacak.
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YouTube�den yapýlan açýklamada, her bir sitenin
tamamen tercüme edilerek, lokal anasayfa ve ara-
ma özellikleri ile geliþtirildiði, böylece, her sitenin
tamamen o ülkeye özgü bir deneyim yaþatarak,
video, kanal, kategori ve topluluk bölümlerinde, ül-
keye özel sýralama ve yorum yapma imkaný tanýya-
caðý bildirildi. 

Açýklamada, 9 ülkede gerçekleþtirilen bu lokali-
zasyon çalýþmasýnýn, her ülkede kullanýcýlarýn kendi
dillerinde video oluþturma, paylaþma, en popüler
videoyu bulmak ve ülkelerindeki diðer kullanýcý-
larla iletiþim kurmalarýna imkan saðlamanýn ilk adý-
mý olarak planlandýðý kaydedildi. 

YouTube Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucularýn-
dan Chad Hurley de konuya iliþkin yaptýðý deðer-
lendirmede, bu projenin, YouTube�u daha eriþile-
bilir ve dünya çapýndaki kullanýcýlara daha uygun
hale getirmek konusundaki ilk adýmlarý olduðunu,
önümüzdeki aylarda daha fazla ülke için ayný çalýþ-
mayý yapacaklarýný belirtti.

(netGazete)
!

Ýnternet: IBM�nin yeni iþlemcisi ��Power6��,
Türkiye�de tanýtýldý 

Power6�nýn tanýtýmý dolayýsýyla düzenlenen
toplantýda konuþan IBM Sistem P Baþkan Yardým-
cýsý Stephen Leonard, Power6�yý sunmaktan dolayý
büyük heyecan duyduklarýný belirterek, bir süre
önce Londra�da tanýtýmýný yaptýklarý iþlemciyi, Tür-
kiye pazarýnda da tanýtmaktan mutlu olduklarýný
söyledi.

Power6�nýn 5 yýllýk bir çalýþma ve yaklaþýk 1
milyar dolarlýk bir Ar-Ge yatýrýmý ile oraya çýktýðýný
bildiren Leonard, þunlarý kaydetti: 

�Bu bizim için çok büyük bir projeydi. Bundan

10 yýl önce bir süper bilgisayar dünya satranç
þampiyonunu yenmeyi baþardýðýnda imkansýz
denilen þey mümkün olmuþtu. 

O günlerin en hýzlý makinesi Deep Blue, gücünü
Power iþlemcilerden alýyor. Power iþlemciler, 10 yýl
içinde çok büyük bir geliþme gösterdi. 

Power6 iþlemcileri saniyede 300 GB indirme
performanslarýyla kurumlar için daha önceden
hayal edilemeyen performansý ulaþýlabilir kýlacak.� 

Power6�nýn yüksek performans ve sanallaþtýrma
kapasitesi ile kullanýcýlarýn hýzýný yüzde 100 artý-
rýrken, yüzde 50 enerji tasarrufu saðladýðýný belirten
Leonard, sistemin büyük bir kilometre taþý oldu-
ðunu ifade etti. 

Toplantýya IBM�in Türkiye�deki çözüm ortak-
larýnýn yaný sýra çeþitli sektörlerden müþterileri de
katýldý. 

Verilen bilgiye göre IBM�nin 65 nanometre tek-
nolojisiyle ürettiði Power6�nýn üzerinde 790 milyon
transistör bulunuyor. 

Laboratuvar ortamýnda 5GHz�lik hýzý da aþabi-
len çift çekirdekli Power6 iþlemcileri, çekirdek
baþýna 8 MB ön belleðe sahip bulunuyor.

(netGazete)
!

Saðlýk: Kuþkonmaz, karaciðer ve böbreði
çalýþtýrýyor 

Samsun Tarým Ýl Müdürlüðü Ziraat Mühendisi
Ýlkay Güvençer, kuþkonmazýn içeriði bakýmýndan
iyi bir besin olduðunu belirterek, �Karaciðer ve
böbreði çalýþtýrýr, kandaki þeker oranýný düþürür,
dalak týkanýklýðýný giderir� dedi.

Dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde severek
tüketilen ve aranan bir bitki olan, Türkiye�de ise
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taze sebze olarak pek ilgi görememiþ, ancak kon-
serve olarak tanýnan kuþkonmazýn içeriðinde A,
B1, B2 ve C vitaminleri bulunduðunu açýklayan
Güvençer, �Bunlarýn yaný sýra protein, þeker, yað ve
çeþitli minerallerce zengin bir üründür. 

Beslenmedeki öneminin yaný sýra diyet etkisi de
bulunmaktadýr. 

Folikasit içeriði bakýmýndan dikkat çekici olup,
günlük folikasit ihtiyacýnýn yüzde 60�ýný karþýlar. 

Karaciðer ve böbreði çalýþtýrýr, kandaki þeker
oranýný düþürür, dalak týkanýklýðýný giderir� diye
konuþtu.

(netGazete)
!

Ýnternet: Apple�ýn Safari�si Windows�da kulla-
nýlabilecek 

Apple CEO�su Steve Jobs, San Francisco�da
yaptýðý basýn toplantýsýnda Microsoft�u kendi
evinde vuracaklarýný söyledi ve Safari�nin Windows
sürümünü tanýttý. Jobs, Safari 3 internet tarayýcýsý-
nýn Internet Explorer�tan 3 kat daha hýzlý olacaðýný
iddia etti. Jobs ayrýca daha önce güvenlik endiþele-
riyle dýþarýya kapalý tutulan Safari�yi yazýlým geliþ-
tiricilerin projelerine açýyor. Jobs, geliþitiricilerin
iPhone için yazdýklarý deðiþik uygulamalarý kabul
edeceklerini açýkladý. 

Apple Safari�nin Windows pazarýna açýlmasý,
tarayýcýyý bir anda Internet Explorer�a rakip haline
dönüþtürdü. Halen kullanýcýlarýn yüzde 78�i
Internet Explorer ile internette geziniyor. 

Apple bilgisayarlarýna kýsýtlý kaldýðý için pazar
payý yüzde 5 civarýnda olan Safari, Windows tabanlý
bilgisayarlara yaygýnlaþýrsa, pazar payý büyüyebi-
lecek. 

Safari 3 internet tarayýcýsýnýn beta (deneme)

versiyonu Apple sitesinden ücretsiz indirilebiliyor.
Safari 37ün nihai sürümü ise yine ücretsiz olarak
Mac ve Windws tabanlý bilgisayarlar için Ekim
ayýnda hazýr olacak.

(netGazete)
!

Saðlýk: Sürekli geniz akýntýsý, sinüzit habercisi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp
Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü,
sürekli geniz akýntýsýnýn alerjik nezle ve sinüzitten
kaynaklanabileceðini söyledi.

KTÜ Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný
Prof. Dr. Özlü, boðazda yanma, gýcýklanma hissi,
devamlý yutkunma ve boðaz temizleme ihtiyacýnýn
alerjik nezle ve sinüzit bulgusu olabileceðini
kaydetti. 

Bu belirtilerin görüldüðü hastalarýn özellikle
baþýný yastýða koyduðunda genizde geriye doðru bir
akýntý hissettiklerini belirten Prof. Dr. Özlü, geniz
akýntýsý hasta için son derece rahatsýzlýk verici
olduðunu dile getirdi. 

Bazý hastalarda ise uzun süreli öksürük görül-
düðünü kaydeden Prof. Dr. Özlü, �Hastalar çoðu
zaman boðazlarýnda rahatsýzlýk veren bir balgamýn
varlýðýndan söz ederler ve öksürmelerine raðmen bu
balgamý koparýp atamazlar. 

Zaman zaman artma ve azalmalar þeklinde sey-
redebilen bu durum antibiyotikler, öksürük þurup-
larý ve haplarýyla ortadan kaldýrýlamaz� dedi. 

Geniz akýntýsýndan nedeni ortaya konduktan
sonra uygun bir tedaviyle kurtulmanýn mümkün
olduðunu ifade eden Prof. Dr.Tevfik Özlü, uzun
süreli geniz akýntýsý olan hastalarýn sinüzit ve alerjik
hastalýklar yönünden araþtýrýlmasý gerektiðini
sözlerine ekledi.
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Bilim-Teknik: 4 boyutlu insan görüntüsü elde
edildi! 

Kanadalý bilim adamlarý, bilgisayar aracýlýðýyla 4
boyutlu insan görüntüsü elde ettiler.

3 bin vücut kesitinin yüklendiði bilgisayar
programý sayesinde elde edilen modelde, hastalýðýn
vücudun neresinde oluþtuðu ve nasýl göründüðü
ayrýntýlý bir þekilde saptanabiliyor.

Doktorlar da bu program sayesinde ameliyat
öncesinde en etkin biçimde hazýrlanabilecek. 

�Caveman� (Maðara adamý) adý verilen prog-
ram, Calgary Üniversitesi Týp Fakültesi�nde MR,
CAT Scan ve röntgen görüntüleri aracýlýðýyla
yaklaþýk 6 yýlda geliþtirildi ve 1.5 milyon dolara mal
oldu. 

Fakülte müdürü Christoph Sensen, �Bugün, bu
tür görüntülü model tektir. Biz bu modeli, 50
deðiþik beyinle yapabiliriz. Çünkü herkesin kendi
beyin modeli bulunmaktadýr. Eskiden sadece tüm
vücudun görüntüsü yoktu� dedi. 

Sensen, bu modelin kanser, diabet, kas sklerozu
ve alzheimer gibi hastalýklarýn genetiðini inceleme
olanaðý da vereceðini söyledi. 

Herhangi bir hastaya uygulandýðýnda, görüntü
ancak bir kabinin içinde, üçboyutlu gözlükle elde
edilebiliyor. 

Aynen video oyununda olduðu gibi uzman,
organlarý manipüle edebiliyor ve istediði organý
mercek altýna alabiliyor. 

Hasta, kendi durumu hakkýnda çok daha
saðlýklý bilgiye de ulaþabiliyor. 

Uzmanlar, çeþitli dönemlerde 4 boyutlu görün-
tüsü alýnan bir hastaya, �Bu 6 hafta önceki duru-
mun, bu ise þimdiki durumun. Ameliyat olsan iyi
olur� diyebilecek.

Saðlýk: Uzmanlar: Günde 2.5 litre su içmek
þart deðil 

Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp
Fakültesi Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalý Öðretim
Üyesi Beslenme Uzmaný Doç. Dr. Funda Elmacý-
oðlu, yaz mevsimlerinde yaþanan sývý kaybýnýn su
içilerek önüne geçilmesi gerektiðini ancak �Günde
2.5 litre su içilmeli� uyarýlarýnýn da bilimsel
olmadýðýný söyledi.

Amerikan halkýnýn aþýrý derecede alkol ve kola
tüketmesinden dolayý bu ülkenin uzmanlarýnýn
halký suya yönlendirmeye çalýþtýðýný, bu bakýmdan
sürekli suyla ilgili araþtýrmalarý gündeme getirdiðini
kaydeden Doç. Dr. Funda Elmacýoðlu, �Bütün
yiyecek ve içeceklerde su vardýr. 

Özellikle su alýnmasý yönündeki açýklamalar
doðru deðildir� dedi. 

Doç. Dr. Elmacýoðlu, suyun saðlýk için çok
önemli olduðunu, besinlerin sindirimi, emilimi,
hücrelere taþýnmasý, besin öðelerinin hücrelerde
metabolizmasýnýn parçalanmasýndan sonra oluþan
öðelerin atýlmak üzere akciðere ve böbreklere
taþýnýp dýþarý atýlmasý, vücut ýsýsýnýn denetimi,
eklemlerin kayganlýðýnýn saðlanmasý ve vücutta
elektrolitlerin taþýnmasýnda suyun vazgeçilmez
olduðunu ifade etti. 

Elmacýoðlu, su tüketimi konusunun yanlýþ
anlatýlmasý ve anlaþýlmasýndan yakýnýrken, �Ýnsan-
larýn yediði içtiði her þeyde sývý vardýr. 

Çay içiyoruz. Meyve suyu, gazoz, maden suyu,
kahve neyle yapýlýyor? 

Hayatýn her safhasýnda zaten su var. Susuz hayat
mümkün deðil. Vücut yiyeceklerden, sebze ve
meyvelerden de su alýyor. 

Aðýzda kuruma yoluyla susadýðýný hissediyorsan
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ve ayrýca su da içiyorsan �2.5 litre su içeceksin�
mesajý son derece yanlýþ. 

Bunu bilimselliðin dýþýnda beslenmeyle ilgili
olarak herkes söylüyor. Bilimsel olmayan, gerçek
olmayan, kulaktan duyulan bilgiler, magazin bilgi-
leri, insanlarýn ilgisini çekiyor. 

Ýnsanlar salt 2.5 litre su içilmesi konusunda
yanlýþ bilgilendiriliyor� diye konuþtu. 

Amerikalý tenis þampiyonu Jimmy Connor�ýn
kendisi için suyun baþarý þurubu olduðunu söyle-
diðini ve bunun doðru olduðunu da dile getirerek,
�Bu doðrudur. 

Su baþarý þurubudur� diyen Elmacýoðlu, idrar
renginin koyu sarý olmasý ve az miktarda çýkmasý
halinde vücudun susuzluðunun söz konusu oldu-
ðunu da kaydetti. 

Elmacýoðlu, temiz su içmenin önemini de
vurguladý.

(ÝHA)
!

Kültür: Mirasýmýz bu müzelerde 

Türkiye�de müzelerdeki eserlerin üçte biri,
Ýstanbul Arkeoloji, Anadolu Medeniyetleri, Gazi-
antep ve Topkapý Sarayý müzelerinde bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlýðýna baðlý müzelerdeki
toplam 3 milyon eserin 704 bin 132�si Ýstanbul Ar-
keoloji Müzesi, 185 bin 845�i Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi, 92 bin 23�ü Gaziantep Müzesi ve 62
bin 451�i de Topkapý Sarayý Müzesi�nde yer alýyor. 

Bu rakamlar, ülkemizdeki müzelerde yer alan
eserlerin üçte birine tekabül ediyor. Kültür Varlýk-
larý ve Müzeler Genel Müdürlüðünden edinilen
bilgiye göre, 95 müze müdürlüðü ve buna baðlý 92
birimde, toplam 3 milyon civarýnda eser bulunuyor. 

120 bin tablet
Bu eserlerin yaklaþýk 1 milyon 650 bin adedini

(yüzde 60) çeþitli dönemlere ait sikkeler oluþtu-
ruyor. Bunu yaklaþýk 700 bin adetle (yüzde 25)
arkeolojik eserler, 290 bin adetle (yüzde 10)
etnografik eserler takip ediyor. Ayrýca, müzelerde
yaklaþýk 120 bin tablet ve yüzde 1 oranýnda el
yazmasý, mühür, arþiv malzemesi gibi diðer eserler
yer alýyor. 

Türkiye�deki müzeler arasýnda Topkapý Sarayý,
Ayasofya, Mevlana, Hacýbektaþ, Kurtuluþ Savaþý ve
Cumhuriyet müzeleri gibi bazý müzeler, ayný
zamanda birer �Anýt Müze� niteliði taþýyor. Yapýl-
dýklarý dönemin mimari ve süsleme özelliklerini
gösteren bu müzelerde, çoðunlukla, yapýya özgü
nadide eserler sergileniyor. Bu nedenle müzeler,
özellikle dönemlerinin toplumsal, idari ve dini
hayatýný hissettiriyor. 

Öte yandan müzeler de eserlerin niteliklerine ve
iþlevlerine göre gruplanýyor, kronolojik sýraya göre
vitrinlerde teþhir ediliyor. Sergilemeler, tanýtým pa-
nolarý, resimli anlatýmlar, konuyla ilintili fotoðraflar,
yönlendirme levhalarý ve sesli rehber sistemi ile
destekleniyor. 

Topkapý Sarayý, Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi ile Ýstanbul
Arkeoloji Müzesi gibi en çok bilinen müzeler
dýþýnda, son yýllarda Hacýbektaþ, Kurtuluþ Savaþý ile
Samsun Gazi müzelerine de yoðun ilgi gösterildiði
dikkati çekiyor. 

65 milyon YTL katký
Ayrýca, 4 milyon 992 bin 666 kiþi ile ilk üç

müzenin ziyaretçi sayýsý, Türkiye�deki tüm müze ve
ören yerlerine giriþlerin toplamýnýn yaklaþýk yüzde
31�ini oluþturuyor. 

Müzeleri, 2006 yýlýnda 7 milyon 724 bin 75 yerli,
8 milyon 361 bin 975 yabancý olmak üzere toplam
16 milyon 86 bin 50 kiþi ziyaret etmiþti. Müzelerin
2006 yýlýnda ülke ekonomisine yaptýðý katký, 64
milyon 833 bin 410 YTL oldu. Bazý müzelere
ücretsiz olduðu gibi, diðerlerine de 2 ile 10 YTL
arasýnda bir ücretle girilebiliyor. 

Müzelerimizdeki eser sayýsý
* Ýstanbul Arkeoloji Müzesi 704 bin 132 
* Anadolu Medeniyetleri Müzesi 185 bin 845 
* Gaziantep Müzesi 92 bin 23 
* Topkapý Sarayý Müzesi 62 bin 451 
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Düzce Batý Karadeniz�in tek antik kenti olarak
ayakta kalan, günümüzün önemli idari, ekonomik
ve sosyal geliþmelerle hep yükselme yolunda;
birçok alanda geliþimini saðlayacak alt yapýsý
mevcut; ancak 17 Aðustos ve 12 Kasým 1999
Depremlerinden sonra kýsa sürede yeniden kalký-
nabilmesi için; 09 Aralýk 1999 tarihinde 81. Ýl oldu.

Yaðmur ormanlarý olarak adlandýrýlan orman-
larý, birbirinden güzel yaylalarý, Tabiat harikasý
Samandere ve Güzeldere Þelaleleri, Efteni Kuþ
Cenneti, Kaplýcalarý, Yaylalarý ve Akarsularý ve
Batý Karadeniz Bölgesinin ayakta kalan tek Antik
Kenti Prusias � Konuralp Müzesi ile görülmeye
deðer bir ildir.

ÝLÇELER
Düzce ilinin ilçeleri; Akçakoca, Cumayeri,

Çilimli, Gökyaka, Gümüþova, Kaynaþlý ve
Yýðýlca�dýr.

Akçakoca: Akçakoca, Karadeniz Bölgesi�nin
Batý Karadeniz Bölümü�nün en batýsýndadýr.

Ýlçenin 35 km uzunluðundaki kýyý þeridinde yer
alan geniþ ve kaliteli kumsalý, berrak ve temiz de-
nizi, Ceneviz Kalesi, Fakýllý Maðarasý ve hepsinden
önemlisi halkýnýn candan ve sýcak oluþu þehri
aranan merkez haline getirmektedir. 

Gölyaka: Gölyaka ilçesi Batý Karadeniz Bölgesi,
batý sýnýrlarý içerisinde Düzce Ýlinin en batý ucunda
yer almaktadýr. Gölyaka su kaynaklarý yaylalarý ve
ormanlarýyla bir çekim merkezi olarak kendisini
göstermektedir. 

Cumayeri: Düzce�nin kuzeybatýsýnda yer alan
Cumayeri ilçesi Aralýk 1999�da Düzce�nin il
olmasýyla birlikte bu ile baðlanmýþtýr. 

Çilimli: Çilimli Batý Karadeniz Bölgesinde yer
almakta olup, doðusunda ve güneyinde Düzce ili,
batýsýnda Cumayeri ilçesi ve kuzeyinde Akçakoca
ilçesi bulunmaktadýr. Özellikle kýþ aylarýnda Düzce
Ovasý�nda görülen sis tabakasýna Çilimli ve civa-
rýnda rastlanýlmamakta bu nedenle yerleþim alaný
olarak ideal bir konumdadýr. 

* Þanlýurfa Müzesi 74 bin 464 
* Ýzmir Arkeoloji Müzesi 60 bin 691 
* Burdur Müzesi 58 bin 292 
* Antalya Müzesi 53 bin 542 
* Kastamonu Müzesi 51 bin 573 
* Van Müzesi 51 bin 381 
Bu müze eser zengini
Anadolu�da tarih öncesi dönemlerden bugüne

gelen tüm kültürlerin eþsiz eserlerinin sergilendiði
Anadolu Medeniyetleri Müzesi�nde bulunan top-
lam 185 bin 845 eserin 73 bin 619�u ise arkeolojik
eserden oluþuyor. 244 etnografik eserin yer aldýðý
müzede 66 bin 93 sikke, 39 bin 489 tablet, 2 bin
838 mühürün yaný sýra 3 bin 562 adet diðer eserler
bulunuyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi�nde bu
eserlerin 6 bin 550�ü teþhir ediliyor.

(Türkiye)

ÝL ÝL TÜRKÝYE 

DÜZCE

Çok Amaçlý Program Cd�si / www.duzce.gov.tr
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Gümüþova: Ýlçe Düzce iline 18 km. mesafede
olup Düzce ovasýnýn bitiþiðindedir. Avlanmanýn
serbest olduðu dönemlerde ilçeden geçen Melen
Çayý�nda balýk avcýlýðý yapýlmaktadýr. Ýlçe fýndýk,
çay, kayýn ve ceviz gibi Karadeniz iklimine has bitki
dokusuna sahiptir. 

Kaynaþlý: Kaynaþlý, Ýstanbul-Ankara yolu
üzerinde, Bolu Daðý�nýn Düzce Ovasý�yla birleþtiði
boðazda kurulmuþtur. 

12 Kasým 1999�da meydana gelen Düzce depre-
minde Kaynaþlý yerle bir olmuþtur. Uzun fay kýrýk-
larýnýn ve çatlaklarýnýn oluþtuðu ilçede 313 kiþi
hayatýný kaybetmiþ, 544 kiþide yaralanmýþtýr.12
Kasým depreminde Kuzey Anadolu Fayý kýrýðý
Kaynaþlý�da son bulmuþtur. Fayýn ucunda bulunan
Kaynaþlý bu nedenle 12 Kasým depreminden en
fazla etkilenen yerleþim yeridir. Þehirde bulunan
binalarýn %90�ýndan fazlasý hasar almýþtýr. 

Yýðýlca: Batýdan Düzce ili ve Akçakoca ilçesi,
güneyden Kaynaþlý ilçesi ve Bolu ili, kuzeyden
Zonguldak ilinin Alaplý ilçesi, doðudan Bolu ilinin
Mengen ilçesi ile çevrili bulunmaktadýr.

NASIL GÝDÝLÝR?
Karayolu: Düzce ile Türkiye�nin en büyük iki ili

olan Ankara ve Ýstanbul�u birbirine baðlayan TEM
otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde bulunduðun-
dan ulaþým son derece kolaydýr. 

Denizyolu: Düzce Ýli Akçakoca Ýlçesi ile
Karadeniz�e açýlmakta olup, Akçakoca iskele
barýnaðý ticari amaçlarla kullanýlmaktadýr. Ancak

Denizyolu ile yolcu ve yük taþý-
macýlýðý yapýlmamaktadýr.

GEZÝLECEK YERLER
Müzeler
Konuralp Müzesi: Batý Kara-

deniz�in tek antik Kenti olan
Konuralp Düzce�nin beldesi ve iç
içe Antik Roma Kenti olan �
Prusias Ad Hypium� üzerine
kurulmuþtur. Konuralp müze-
sinde, 1825 adet arkeolojik, 456
adet etnoðrafik, 3837 adet sikke
olmak üzere toplam 6118 adet
eser bulunmaktadýr. Bu eserler
müze bahçesi, arkeoloji, etnoð-
rafya, taþ eserler salonlarý ile
sikke bölümlerinde sergilen-
mektedir. 

Cami ve Türbeler
Konuralp Beldesi�nde bulunan Konuralp Camii

14. yy� da yapýldýðý bilinmektedir. Yüz yýl kadar önce
Dilaver Aða isimli bir þahýs tarafýndan onarýlarak
bugüne kadar korunabilmiþtir. Konuralp Türbesi,
Karaköy Türbeleri, Cumayeri ve Ahmet Dede
Türbesi Düzce�nin önemli türbeleridir. 

Korunan Alanlar
Düzce - Demirciönü Tabiatý Koruma Alaný
Konumu: Batý Karadeniz Bölgesinde, Düzce ili,

Akçakoca ilçesi sýnýrlarý içerisinde yer almaktadýr.
Saha; 430 Ha. büyüklüðündedir. 

Ulaþým: Akçakoca�ya 10 km. uzaklýktadýr. 
Özellikleri: Sahada; kayýn, gürgen, kestane ve

meþe türlerinin yer yer saf, yer yer karýþýk meþce-
releri oluþturmasý, optimum yaðýþ alanlarýndan
doðal özellikleri bozulmamýþ bir örneðini teþkil
etmesi yaný sýra zengin bir alt flora ve fauna
potansiyeline sahip yöre nadir bir ekosistemi özelliði
göstermektedir. 

Kayýn, gürgen, kestane, meþe, kavak, ýhlamur,
kýzýl aðaç, yabani fýndýk, orman gülü, ayý üzümü,
böðürtlen, kocayemiþ, orman sarmaþýðý, ýsýrgan ve
çayýr otlarý sahada bulunan baþlýca bitki türleridir. 

Sahada; ayý, yaban domuzu, tilki, tavþan, kurt,
çakal, karaca, keklik, kartal, karga, yabani güver-
cin, atmaca bulunmaktadýr. 
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Göl ve Þelaleler
Efteni Gölü: Efteni Gölü 100 metre yüksek-

likte, Düzce ile Gölyaka�nýn sýnýrlarý içinde kal-
maktadýr. Düzce�nin 14 km. güney batýsýnda, El-
macýk Daðý silsilesinin eteðinde Asar, Uður, Küçük
Melen sularýnýn ve yan derelerin oluþturmuþ ol-
duðu tatlý su gölüdür. Efteni Gölü, göçmen kuþlarýn
göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender
merkezlerden biridir. Göl, 1992 yýlýnda Orman
Bakanlýðý Milli Parklar Av-Yaban Hayatý Koruma
Genel Müdürlüðü tarafýndan koruma statüsüne
alýnmýþ olup, avlanmak yasaktýr. 

Yaklaþýk 150 çeþit su kuþu türüne ev sahipliði
yapan gölde, Kuðu, Karabatak, Flamingo, Su
Tavuðu, Boz Kaz, Yeþilbaþ Ördek, Sakar Meke,
Sumru, Kýz Kuþu, Çulluk, Balýk Kartalý, Balýkçýl,
Yýlan Boyun, Angýt ilk göze çarpan kuþ türleridir.
Efteni Gölü çevresinde gölün izlenebilmesi için Kuþ
Seyir Teraslarý ile ziyaretçilerin bilgi alabileceði bir
de tanýtým merkezi bulunmaktadýr. 

Güzeldere Þelalesi: Güzeldere Þelalesi, Düz-
ce�nin Gölyaka ilçesinin sýnýrlarý içerisinde Düz-

ce�ye 28, Gölyaka�ya ise 16 km mesafedeki Güzel-
dere Þelalesi 135 m. yüksekliktedir ve estetik yön-
den yörede ayrýcalýklý bir konuma sahiptir. 

Samandere Þelalesi: (Tabiat Anýtý) Düzce�nin
güneydoðusunda, il merkezine 26 km. mesafede
Samandere Köyü sýnýrlarý içinde bulunan ve tabiat
olaylarýnýn meydana getirdiði özellikler ile oluþan
Samandere Þelalesi, Orman Bakanlýðý�nca �Tabiat
Anýtý� olarak tescil edilmiþtir. Samandere Þelale-
si�nin de bulunduðu 500 metrelik dere boyunca,
anýt aðaçlar, 3 adet þelale ve 1 de Cadý Kazaný adý
verilen derin bölüm bulunmaktadýr. 

Plajlar
Akçakoca: Düzce�nin kuzeyinde ve Karadeniz

kýyýsýnda yer alan þirin ilçesi Akçakoca, bir tatil ve
turizm cennetidir. Karadeniz sahilinde doðal yapýsý
ile dikkat çekin bu ilçe yaz aylarý boyunca özellikle
çevre ilçelerde yaþayanlarýn ve birçok turistin uðrak
yeridir. Bu sahil þehrinde çok sayýda otel, pansiyon,
kamping ve restorantlar turizme hizmet vermek-
tedir. 
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Melenaðzý Köyü ve Plajý: Akçakoca�nýn 13 km
batýsýnda bulunan bu Melenaðzý Köyü�nde balýk-
çýlýk hayli önemlidir. Köy içinden geçerek Kara-
deniz�e dökülen Melen Çayý, balýkçý teknelerinin
barýndýðý doðal bir liman görünümündedir. Irmak
boyunca teknelerle gezi imkaný vardýr. Sahil
boyunca geniþ plajlar, kýr kahveleri, gazinolar ve
kamping alanlarý bulunmaktadýr. 

Karaburun Köyü ve Plajý: Akçakoca ilçesine
10 km. uzaklýktadýr. Yeþil ile mavinin içiçe geçtiði
Karaburun Plajý, doðal kumsalý, þirin ev ve
pansiyonlarý, kýr kahveleri, lokanta ve gazinolarýyla
yaz aylarýnýn en önde gelen dinlenme ve eðlenme
yerlerindendir. 

Edilli Aðzý Plajý: Ormanla denizin adeta
kucaklaþtýðý bu alanda geniþ ve doðal plajlar,
özellikle sakin yer arayanlar için ideal bir ortamdýr. 

Çayaðzý Kumpýnar ve Akkaya Köyü: Kara-
deniz Ereðli yolu üzerinde, Akçakoca merkezinin 7
km doðusunda baþlayan ve sahil boyunca uzanan
geniþ doðal plajlarý büyük raðbet gören bu yörede,
ormanlar arasýnda akan derelerde balýkçýlýk
yapýlabiliyor. Orman içi piknik ve yürüyüþ alanlarý
bulunan bölge kuþ avcýlýðý için de uygundur.

Maðaralar
Düzce�nin Akçakoca ilçesinin 8 km. güneydo-

ðusundaki Fakýllý Köyü�nde bulunan Fakýllý Ma-
ðarasý ilgi çekmektedir. Maðaraya, 1 metre yüksek-
liðinde, 15 metre uzunluðundaki bir galeriden
ulaþýlmaktadýr. Hala doðal özelliðini koruyan
maðaranýn içinde çeþitli yönlere giden galeriler, ilgi
çekici sarkýt ve dikitler mevcuttur. 

Yaylalar
Kocayayla-Þehirli Yayla, Odayeri Yaylasý, Torkul

Yaylasý, Topuk Yayla, Kardüz Yaylasý Düzce�nin
önemli yaylalarýdýr. 

COÐRAFYA
Düzce Batý Karadeniz havzasý içinde yer alýr.

Düzce doðusunda Bolu, batýsýnda Sakarya ve
kuzeydoðusunda Zonguldak illeri ile komþudur.
Denizden yüksekliði 120-180 metre arasýnda
deðiþmektedir. Belli baþlý akarsularý Büyük Melen
Çayý, Küçük Melen Çayý, Asar Suyu, Uður Suyu ve
Aksu Deresidir.

Bitki örtüsü olarak oldukça zengin ve yeþilin her
görüntüsü vardýr. Ovada kavak, fýndýk ve çeþitli
meyve aðaçlarýna, yüksek kesimlerde kayýn, meþe,
köknar, kýzýlaðaç, çam aðaçlarýn bulunduðu zengin

orman alanlarýna sahiptir. Ayrýca dik meyilli yüksek
olan yerlerde zamanla açýlmýþ fýndýk bahçeleri geniþ
yer teþkil etmektedir. 

Bölgede yazlar sýcak kýþlar soðuk geçmesine
raðmen iklimi, Batý Karadeniz iklimi ile Orta
Anadolu iklimi arasýnda geçiþ niteliðindedir. 

TARÝHÇE
Düzce�nin bilinen tarihi M.Ö. 1390 yýllarýna

kadar gitmektedir. Bu zaman içinde yöre, birçok
kavmin ve Devletin istilasýna maruz kalmýþtýr. Bu
nedenle, çevre tarih öncesi ve sonrasý Frig, Lidya,
Pers, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlý uygar-
lýklarýnýn izlerini taþýmaktadýr. Yörenin Osmanlý
hakimiyetine geçiþi Orhan Gazi�nin Komutanla-
rýndan Konuralp Bey tarafýndan 1323 yýlýnda
gerçekleþmiþtir. 

17 Aðustos 1999 ve 12 Kasým 1999 deprem-
lerini yaþayan Düzce 1�i yeni 6�sý eski ilçe dahil
edilerek 09 Aralýk 1999 tarihli Bakanlar Kurulu
kararýyla Ýl Statüsüne kavuþturulmuþtur.

NE YENÝR?
Düzce ilinde yöresel yemekler olarak, Arnavut

Böreði, Þýl Börek, Göbete ve Mantýsý, Katlama, Sarý
Burma ve Su Böreði, Boþnak Böreði ve Tatlýsý,
Gözleme, Höþmerim ve Tavuklu Keþkeði, Lepsi,
Mamursa ve Halujlarý, Kara Lahana Yemeði ve
Mýsýr Ekmeði sayýlabilir.

NE ALINIR?
Düzce�den alýnabilecek þeyler olarak yörenin en

önemli tarýmsal ürünü olan fýndýk ile tütün
kolonyasý sayýlabilir. 

YAPMADAN DÖNME
Akçakoca Ceneviz Kalesi�ni gezmeden,
Aydýnpýnar Beldesi�nde tereyaðda alabalýk

yemeden,
Konuralp Müzesi�ni gezmeden,
Efteni Kuþ Cenneti ile Güzeldere Þelalesi�ni

görmeden, 
Kaynaþlý�da et-mangal yapmadan, 
Fýndýk-tütün kolonyasý almadan, 
....Dönmeyin.

KÜLTÜR     
Konuralp Beldesin antik Roma Kenti olan

�Prusias Ad Hypium� üzerine kurulmuþtur. Antik
Kente ait eserlerin korunmasýný saðlamak ve
sergilemek amacý ile 1977 yýlýnda inþaatýna
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baþlanan müze binasý1992 yýlýnda tamamlanmýþtýr.
1993 yýlýnda eser teþhir-tanzimi yapýlan Konuralp
Müzesi 18.11.1994 tarihinde ziyarete açýlmýþtýr.
Konuralp Müzesinde 1825 adet arkeolojik, 456
adet etnoðrafik ve 3837 adet sikke olmak üzere
toplam 6118 adet eser bulunmaktadýr.

Söz konusu eserler müze bahçesi, arkeoloji, et-
noðrafya, taþ eserler salonlarý ile sikke bölümlerinde
sergilenmektedir.

Müze bahçesinde tamamý Konuralp çevresinde
ele geçen ve Roma dönemine ait mimari parçalar,
mezar stelleri, lahit, sütün ve sütün baþlýklarý
bulunmaktadýr.

Arkeoloji salonundaki eserler Neolitik, Eski
Tunç, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olup,
piþmiþ toprak, bronz ve cam eserlerin deðiþik
fonksiyon ve türdeki örnekleridir.

Ayný salonda Konuralp yakýnlarýndaki Çavuþlar
Köyündeki mezar buluntularý sergilenmektedir.

Etnoðrafya salonunda yakýn geçmiþimize ait, 19-
20.yy�a ait Osmanlý kültürü kýyafet, ev eþyasý ve

silahlardan oluþan eserler sergilenmektedir. Taþ
eserler salonunda Prusias kentine ait olan ve
Konuralp�te ele geçmiþ mermerlerden yapýlmýþ
çeþitli heykel ve mimari parçalar bulunmaktadýr.

Sikke bölümünde Grek Þehirleri, Roma Ýmpara-
torlarý ve Osmanlý Padiþahlarýna ait altýn, gümüþ ve
bronz sikkeler kronolojik olarak sergilenmektedir. 

ANTÝK ÞEHÝRLER
KONURALP

Ýlk çaðlarda �Dusae Pros Olypum� diye anýlan
en önemli arkeolojik buluntular Konuralp
(Üskübü) Bucaðýnda ortaya çýkarýlmýþtýr. Üskübü
ve çevresinde Antik Dönemden kalma çok sayýda
yapýt bulunmuþtur. Bunlar arasýnda bronzdan ve
piþmiþ topraktan kandiller, sikkeler, yüzük taþlarý,
heykelcikler, ünlü Milo Venüs�ünün benzeri bir
heykelcik sayýlabilir. Bu buluntularýn en ilginçle-
rinden biri Tepecik yöresindeki mezarlýkta bulunan
I. yy�dan kalma büyük bir mermer lahittir. Uzun
yüzleri çelenk, öküz baþlarý ve çeþitli hayvan
kabartmalarý ile bezenmiþtir. Buluntularýn en
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önemlisi kentin koruyucu tanrýçasý Tyche�nin II.
yy.�dan kalma 2,60 m boyundaki dev heykelidir.
Bunlarýn yaný sýra, III. yy�dan kalma mermer bir
çocuk baþý, Sophocles biçimi giyimli bir erkek
heykeli sayýlabilir. Bu yapýtlarýn bir bölümü Ýstanbul
Arkeoloji Müzesi�nde, bir bölümü de Üskübü
Müzesi�nde sergilenmektedir.

Prusias Ad Hypium: Roma Döneminin ünlü
yerleþme yerlerinden biri olan bu antik kentin adý
�Kieros�du. Kentin özellikle II. yy�da geliþtiði ve
surlarýnýn dýþýna yayýldýðý surlardan ve kalýntýlardan
anlaþýlmaktadýr. 

Tiyatro: Purisias ad Hypium�un günümüze
uzanan en önemli yapýtýdýr. Tiyatro bir tepenin
yamacýna kurulmuþtur. Özelliði yarým daire
planýnýn iki ucu kesik oluþudur. Sahne yýkýlmýþ
olmakla birlikte basamaklar ve kapýsý günümüze
ulaþmýþtýr. Yörenin ak kalkerli taþýndan yapýlmýþtýr.
Oturma yerleri aslan pençeleri ile süslüdür. Sahne
dikdörtgen biçimindedir. Kemerli geçitlerden
yanlýzca biri, ayrýca üç büyük mermerli kapýdan bir
tanesi saðlam durumdadýr. Ön cephede korniþ
altýndaki Yunanca yazýtýn ancak bir parçasý
korunabilmiþtir. Yapým tekniðinden ve kemerlerin
biçiminden I. yy�da yapýldýðý sanýlmaktadýr.

Köprü: Kentin Batýsýnda, Efteni Gölü�ne
dökülen küçük bir çay üstündedir. Üç kemerli
köprünün güneyi saðlamcadýr. Ak, büyük mermer
bloklarla, harç kullanýlmadan yapýlmýþtýr. 10 metre
boyundaki köprü tiyatro ile ayný döneme aittir.

Mozaikler: Konuralp�in güneyindeki tarlalarda
Roma Döneminden kalma iki önemli mozaik
döþeme bulunmuþtur. Bunlardan birinde Yunan
mitoloji kahramaný Akilleus ve annesi Thetis�le
(deniz tanrýcasý) ilgili bir sahne, diðerinde ise Yunan
mitolojisinin destansý ozaný Orpheus ve mevsimler
temsil edilmektedir. Banaþ köyünde buna benzer
mozaik döþemelere rastlanmýþtýr. Burada kare
biçimli bir alan, birbirine geçmeli yuvarlaklarla
bölünmüþ, her yuvarlaðýn içine kuþ resmi
iþlenmiþtir. Bir baþka döþemede ise yuvarlak bir
alanýn ortasýna madalyon içinde meyve dollu dallar
ve kuþlarla bezenmiþ bir sepet çizilmiþtir. 

Surlar: Roma Döneminde yapýlan kale günü-
müze ulaþmamýþtýr. Ýmparator Gallienus�un III.
yy�da bastýrdýðý sikkelerde Prusias ad Hypium�un iki
kuleli kent kapýsý gösterilmiþtir. Bizans dönemi
surlarýnýn 200 metrelik bölümü günümüzde de
ayaktadýr. Bu surlar antik köprüden hamam

Sokaðýna dek izlenebilir. Güneyinde üstünde bir at
kabartmasý bulunan �Atlý Kapý� vardýr. Bu duvarlar
güneydoðuya doðru uzanarak, kale biçiminde bir
kule ile son bulur. Kale duvarlarýnda daha önceki
dönemin kalýntýlarý kullanýlmýþtýr.

Tyche Heykeli: 1931 yýlýnda Konuralp�te
bulunan eser, Ýstanbul Arkeoloji Müzelerinde
sergilenmektedir. Bereket Tanrýçasý Tyche�yi tasvir
eden 2.60 metre boyundaki heykel M.S. 2. yy�a ait
muhteþem bir Roma eseridir. Ayakta tasvir edilmiþ
olan Tyche, sol elinde çeþitli meyveler bulunan bir
bereket boynuzu ve elinde üzüm salkýmý olan bir
çocuk tutmaktadýr.

Antoninus Pius Büstü: 1991 yýlýnda Konuralp
Beldesinin güneyindeki bir tarlada bulunmuþtur.
Roma Ýmparatoru Antoninus Pius�un (M.S. 13-
161) mermer bir büstüdür. Konuralp Müzesi Taþ
Eserler Salonunda sergilenmektedir.

Lahit: Konuralp Beldesinin batýsýndaki Tepecik
Nekropolünde 1937 yýlýnda bulunmþtur. Eser
Konuralp Müzesi bahçesinde sergilenmektedir.
Mermerden yapýlan bu eser 1.20 metre yükseklik,
1.22 m. geniþlik ve 2.47 m. uzunluða sahiptir.
Lahit�in tüm yüzeylerinde kabartma boða baþlarýyla
birbirine baðlanan girlandlar içinde rozet ve insan
baþlarý iþlenmiþtir. Ön yüzde, içinde kitabesi
olmayan bir tabula ansata ile altta aslan, kartal,
yaban domuzu ve balýkçýl kuþu tasvirleri bulun-
maktadýr. Lahit M.Ö. 1. yüzyýlla tarihlendiril-
mektedir. 

Mezar Stelleri ve Heykel Kaideleri: Genellikle
dikdörtgen prizma þeklinde altý ve üstü profilli olan
bu eserler; üzerinde yer alan kitabeleri ile antik
Konuralp hakkýnda önemli bilgiler vermektedir. 

Üskübü Surlarý: Kentin yüksek kesiminde
Arkapol�ü çevreleyen, Osmanlý döneminden kalma
duvar kalýntýlarý vardýr.

Konuralp Camisi: Bu cami bir Bizans Kilisesi-
nin yerine yapýlmýþtýr. Kilisenin mermer taban
döþemeleri müzeye kaldýrýlmýþtýr. 1323�te camiye
dönüþtürülen yapý XIX. yy�da Dilaver Aða tara-
fýndan onarýldýðýndan ilk biçimini tümüyle yitir-
miþtir. Konuralp�in türbesi caminin yanýndadýr. Yeni
bir yapý olup içinde üç mezar vardýr.

Konuralp Hamamý: Kentin en eski Türk
yapýsýdýr. Yazýtý yoktur, yapým tarihi ile ilgili bilgiler
kesin deðildir. Hamam tonozla örtülü altý küçük
bölmeden oluþmaktadýr. Güney duvarý büyük
mermer antik bloklardan yapýlmýþtýr. 
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Konuralp Su Yollarý: Akropol Tepesi ile
arkasýndaki surlar arasýnda, onbir destek ayaðý
bulunmaktadýr. Bunlar üzerinde ahþap bir su kanalý
bulunduðu sanýlmaktadýr. Moloz taþtan yapýlmýþ
ayaklar Osmanlý Döneminden kalmadýr.

AKÇAKOCA
Akçakoca tarihinin baþlangýcý belli deðildir.

Hakkýnda ilk yazýlý vesikalar 1112 yýllarýna aittir.
Toprak ve mezarlardan çýkarýlan paralar, süs eþya-
larý, heykeller ile kilise, kale ve bina artýklarý mazi-
sini aydýnlatmakta ve günümüze dek uzanan bilgi-
lerde rivayetlere dayanmaktadýr.

Bolu ili ile Akçakoca topraklarý; Kocaeli yarým-
adasýndan Bolu�ya kadar uzanan Bitinya-Bitonya
denilen mýntýkada idi.

M.Ö. 1200 tarihlerinde bölgeye ilk önce gelen-
ler Track ve Frik� lerdir. Tarihçi Pilne ve coðrafyacý
Strabon bölgenin ilk sakinlerinin Track kollarýndan
Bebrycs� ler olduklarýný yazar.

M.Ö. 650 tarihinde Yunanistan�ýn Beotya Tan-
gar, Megaris bölgelerinden göç ederek Bitinya ve
Karadeniz kýyýlarýna yerleþen Coucon-Kokones
kabilesinin þimdiki Akçakoca merkezine yerleþerek
Dia þehrini kurduklarý Yunan ve Grekc tarihçileri
yazmaktadýrlar.

Bölge sýrayla M.Ö. 1900-1400� de Hitit, Frikya,
M.Ö. 670-547 Lidya krallýklarý ile, M.Ö. 500� de
Pers Ýmparatorluðu, M.Ö. 280� de Pontus Krallýðý,
M.Ö. 395-1453� de Bizans Krallýðý, 1204� de Latin
Ýmparatorluðu, 1071-1308 Selçuklu Devleti, 1323-
1923 Osmanlý Devleti sýnýrlarý içinde kalmýþtýr.

Coulonlar kýyýlarýnýn beyaz kayalarla kaplý oluþu
sebebiyle kurduklarý þehrin adýný, parlak anlamýna
gelen Dia koymuþlardýr. Bizans himayesinde Poly
(Þehir) eklenerek Diapolis olmuþtur.

Osmanlý hakimiyetine geçince de kelimenin
tam anlamý olan Akçaþar denilmiþtir. Asýrlar süren
bu isim 1934 yýlýnda Akçakoca olmuþtur.

Selçuklular zamanýnda 1085 yýllarýnda Artuk
Bey kuvvetlerinden Üçok�lu obalardan bazýlarý
Koçar Bey tarafýndan Diapolis daðlarýna yerleþtiril-
miþlerdir.

Bizanslar tarafýndan Dobuca� dan Gaguz ve
Geçen Türkleri sahildeki Rum köyleri korumak
üzere 1167-1185 yýllarý arasýnda kýyýlara yerleþmiþ-
lerdir.

Moðollar� dan kaçarak Bolu�nun Cortlan dað-

larýna sýðýnan Oðuz boylarýndan Bozok�lara ait
obalar Hypium ant Prusias arazilerine yerleþmiþler.
(1243-1317 tarihleri arasýnda) 1788 Tatarlar, 1864
Çerkezler, 1877 Abzaha-Laz, Gürcü, 1916 yýlýnda
Sürmene Muhacirleri daha sonralarý Doðu
Karadeniz� den normal göçler olmuþtur. 

Ceneviz Kalesi: Akçakoca�nýn 3 km Batýsýnda
koya egemen bir burunda yükselen küçük bir
kaledir. Yöre halkýnýn �Ceneviz Kalesi� diye adlan-
dýrdýðý bu küçük savunma yeri, moloz, taþ ve kire-
mit kýrýklarý ile yapýlmýþtýr. Kalenin kara yönünde
yüksek bir kulesi vardýr. Avluda kare biçiminde bir
sarnýcý bulunmaktadýr. Bu kalenin XIV. Ve XV.
yy�larda Karadeniz kýyýlarýnda iskeleleri bulunan
Cenevizlilerce yapýlýp yapýlmadýðý kesinlikle biline-
miyor. Kaleyi Selçuklularýn yaptýrdýðý, sonradan
Osmanlýlarca onarýldýðý sanýlmaktadýr.

Akçakoca Bey�in Türbesi: Baba Köyünde,
Karadeniz�e egemen bir tepe üstündedir. Yöreye
özgü mimari tekniðe uygun olarak, yontularak
birbirine kenetlenen aðaç kütüklerinden yapýlmýþ-
týr. Sonradan yýkýlan mezarlýðýn çevresi parmaklýk-
larla çevrilmiþtir.

FOLKLOR
Yaþam Biçimi:
Düzce, yüzölçümü ve nüfusu bakýmýndan küçük

bir il olmasýna karþýn, deðiþik yaþam biçimlerini
barýndýrýr. Ýlin doðu ve güneyindeki ilçeler kültürel
açýdan birbirine benzer. Akçakoca Düzce�ye göre
oldukça büyük kültürel ayrýlýklar göstermektedir. 

Akçakoca nüfusunun yarýdan çoðunu Doðu
Karadeniz göçmenleri oluþturmaktadýr. 1877�de
baþlayan göç, yakýn zamanlara kadar sürmüþtür.
Bunlar gelenek, görenek, dil ve törelerini yerleþ-
tikleri yerlerde de korumuþ ve sürdürmüþlerdir. Ör-
neðin diðer ilçelerde pek az rastlanan �kan davasý�
Akçakoca yöresinde oldukça yaygýndýr. Göçmenler
yerleþtikleri çevreyi de kendi alýþkanlýklarýna göre
biçimlendirmiþlerdi. Hemþinköy, Vakfýkebir, Ordu-
lu Daðý, Hemþinli Yeri gibi yer adlarý Doðu Kara-
deniz kültürünün Akçakoca yöresindeki en belirgin
izleridir.

Göçmenlerin yöreye getirdikleri en köklü de-
ðiþiklik ise ekonomik alanda gözlenmektedir. Geç-
miþte temel ekonomik etkinlik olan tahýl üretimi,
göçmenlerin gelmesiyle birlikte yerini önce mýsýr,
daha sonra fýndýk üretimine býrakmýþtýr. 1935�ten
sonra giderek geliþen fýndýk üretimi, zamanla
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yörenin yaþam biçimini belirleyen tek öge duru-
muna gelmiþtir. Tahýl, keten, kenevir ekim alanla-
rýnýn fýndýk bahçelerine dönüþmesi, yörenin beslen-
me bakýmýndan kendine yeterliðini ortadan kaldýr-
dýðý gibi, dokumacýlýðýn da unutulmasýna neden
olmuþtur. Sonuçta bazý köyler ekmeklerini bile
kasabadaki fýrýnlardan almaya baþlamýþlardýr.
Bunun yanýnda fýndýktan elde edilen gelirin diðer
ürünlerden elde edilenden fazla olmasý ve fýndýk
üretiminin çetin bir çalýþmayý gerektirmemesi, yöre
halkýna oldukça yüksek bir yaþam düzeyi saðla-
mýþtýr. 

Bu zenginlik köylerin ilçe ve il merkeziyle olan
iliþkilerini yoðunlaþtýrmýþ, kent yaþamýna olan ilgiyi
arttýrmýþtýr. Ayrýca; Akçakoca�da turizm çevre köy-
lerinin halkýný pansiyonculuða yöneltmiþtir. Yaban-
cýlarla bu baðlamda kurulan toplumsal yaþamda
önemli deðiþikliklere neden olmuþ, birçok alýþ-
kanlýk ve davranýþ biçiminin yerini yenileri almýþtýr. 

Son yýllardaki hýzlý geliþme ve hýzlý nüfus artýþý,
Düzce�nin önemini daha da arttýrmýþtýr. Temel
ekonomik etkinliðin endüstri bitkileri tarýmýna

yönelmesi, köylerin dýþ pazarla ve Düzce ile olan
iliþkilerini sýkýlaþtýrmýþtýr. Buna baðlý olarak,
geleneksel tarým toplumu yapýsý gözle görülür bir
çözülme sürecine girmiþtir. Düzce�nin baþka bir
özelliði de nüfusun bir bölümünün Çerkez, Abaza
ve Gürcülerden oluþmasýdýr. Bu topluluklar,
gelenekleri ve töreleri bakýmýndan baðýmsýz birer
bütün oluþturmaktadýr. Sýký aile baðlarý, topluluk içi
evlenmeleriyle geleneksel yapýlarýný korumuþlardýr.

HALK MÜZÝÐÝ
Düzce ve Akçakoca�da Doðu Karadeniz�den göç

edip buraya yerleþen halk arasýnda kemençe,
tulum, gibi sazlara da rastlanmaktadýr. Kýna
gecelerinde; yörede nara denilen darbuka çalýnýr,
kýna manileri söylenir. Bunlarýn dýþýnda yörede
Karadeniz kemençesi, davul, tef, nara, (dümbelek)
kaþýk, zil akordeon ve mýzýka�da çalýnmaktadýr.

GELENEKSEL OYUNLAR
Ýlde Azeri, Çerkez oyunlarý ile Akçakoca yöre-

sinde horonlar göze çarpmaktadýr. Akçakoca�da
görülen horonlarýn büyük bir bölümü Rize, Hem-
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þin, Hopa yörelerinde oynananlardýr. Bunlarýn
bazýlanda Gürcü özelliði de görülür. Azeri oyun-
larýnda baþta Þeyh Þamil olmak üzere genellikle
Kars yöresinde oynanan oyunlara rastlanmak-
tadýr.Oyunlara türüne göre; baðlama, kaval, davul,
kemençe, tulum, mýzýka ve zurna eþlik eder.

Yöremiz halký yaþayýþ bakýmýndan nasýl bir
mozaiði andýrýyorsa halk oyunlarý yönünden de
böyledir. 

Yörenin kendine has bir oyunu yoktur. Düðün-
lerde çýngýrdaklý def, mýzýka, akordeon, kemençe ve
baðlama eþliðinde yöresel türküler söylenir. Çifte-
telli, üçayak, rinna, abhaz oyunlarý oynanýr. Düðün-
lerde çeþitli þenliklere de yer verilir. At yarýþlarý,
yaðlý güreþler, çengi ve köçekler gelen davetlileri
karþýlarlar. Düðün gecelerinde muhabbet tertip-
lenir, gençler geç saatlere kadar muhabbete devam
ederler. Çerkez ve abaza muhabbetlerinde �capþu�
denilen meþhur oyunlarý oynanýr. Ayakta duran
genç kimin eline vurmuþsa ayakta o kalýr, diðerleri
oturur. Oyun böylece devam eder. Muhabbet
esnasýnda en büyük kimse onun izni alýnmadan
odadan çýkýlmaz. 

KIYAFETLER
Düzce köylerinde kýyafet farklýlýklarý görülmek-

tedir. Bir köyde Karadeniz�de olduðu gibi peþtamal,
yün kuþak, çorap ve lastiði olan köylümüz; diðer bir
köyde þalvarý ve feracesiyle deðiþik giysi sunmak-
tadýr. Ýþlemeli cepkenler, pembe þalvarlar, iðne oyalý
yemeniler, tel kýrmalý örtüler, dokuma önlükler,

heybeler maddi kültür unsurlarý-
mýzdandýr. 

EL SANATLARI
Düzce�de oymacýlýk, demirci-

lik, halý ve kilim dokumacýlýðý el
sanatlarýmýzý oluþturmaktadýr.

TÜRKÜLERÝMÝZ
Geline kýna yakýlýrken söyle-

nir. 

Ayaðýna giymiþ nurdan lalini
Kimse bilmez bunun halini
Gelin gelin Asiye gelin
Gelin dostlar bize varalým
Hadi halimizce gelin alalým
Gökte yýldýz beþyüzelli
Eli ayaðý kýnalý, baþý telli
Gelin olduðu þimdi belli

Gel anam gel ben garip oldum
Ellerin içinde mahçup oldum
Anneler döver hurma ile
Eller döver yarma ile
Gel anam gel ben garip oldum
Ellerin içinde mahçup oldum

Kýna mý yaktýn eline emine
Gelin mi gideceksin elin evine 
Evimiz ýssýz kaldý koca bakýrlar susuz kaldý

Ayaðýnda çoraplar A boydarlýk boydarlýk
Kapkara zeytin gibi Yel vurur sallanýrsýn
Beni býrakýp gittin Koma beni kalbura
Anasýz yetim gibi Gece rüyalanýrsýn

Buðdayý biçeceðim Dik aþaðu oturiyir
Var elimle çiçeðum Doruðun budaklarý
Geçmedi benden yarim Bal olmuþta akayir
Ben nasýl geçeceðum Yarimin dudaklarý
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ADANA
Pamuk ( Beyaz altýn ), Adana Kebabý, Þalgam,

Çukurova, Anavarza Kalesi, Misis Antik Kenti,
Tekir Yaylasý, Yaþar Kemal, Sakýp Sabancý

ADIYAMAN
Nemrut Daðý, Besni Üzümü, Pirin-Gümüþkaya

Maðaralarý, Kahta Çayý
AÐRI

Aðrý Daðý, Ýshak Paþa Sarayý, Balýk Gölü,
Göktaþý Çukuru, Gürbulak Sýnýr Kapýsý, Günbuldu
Maðaralarý

AFYON
Haþhaþ, Kaymak, Afyon Sucuðu, Afyon Mer-

meri, Çaðlayan Mesire Yeri, Ýscehisar Kayalýklarý,
Bayat Kilimleri, Hudai, Gazlýgol, Dinar ve Sandýklý
Kaplýcalarý

AKSARAY
Ihlara Vadisi, Eðri Minare, Yýlanlý Kilise, Sul-

tanhaný ve Aðzýkarahan Kervansaraylarý, Acem-
höyük, Manastýr Vadisi, Antik Nora Þehri

AMASYA
Amasya Elmasý, Borabay Golü, Amasya Kalesi,

Kral Kaya Mezarlarý, Ahþap Amasya Evleri, Darüþ-
þifa (Akýl hastalarýnýn müzik ve su sesiyle tedavi
edildiði ilk yer ), Þehzadeler Þehri

ANKARA
Ankara Kalesi, Anýtkabir, Tiftik Keçisi ( Ankara

Keçisi), Hacý Bayram Veli Türbesi, August Tapýna-
ðý, Roma Hamamý, Gordion (Frigyanin Baþkenti),
Atakule, Karum Ýþ Merkezi, Kýzýlcahamam-Ayaþ
Kaplýcalarý, Beypazarý Evleri

ANTALYA
Düden-Kurþunlu-Manavgat Þelaleleri, Dim-

Damlataþ-Karain Maðaralarý, Olimpos-Beydaðlarý-
Köprülü Kanyon Milli Parklarý, Konyaaltý-Lara-
Patara Plajlarý, Turunçgil ve Seracýlýk Üretimi ile
Alanya, Side, Manavgat, Kemer, Kalkan, Kaþ Gibi
Turizm Merkezleri, Tarihi Kaleiçi Evleri, Altýn

Portakal Film Yarýþmasý, Kesme Çiçek Üretimi,
Aspendos, Perge, Fhaselis, Termessos, Olympos
Antik Kentleri

ARDAHAN
Kaþar Peyniri, Çýldýr Gölü

ARTVÝN
Boða Güreþleri, Barhal Kilisesi, Sarp Sýnýr

Kapýsý, Çoruh Nehri, Karagöl - Sahara ve Hatilla
Vadisi Milli Parklarý

AYDIN
Deve Güreþleri, Büyük Menderes Nehri,

Afrodisias-Milet-Didim-Priene Antik Kentleri ile
Kuþadasý, Aydýn Ýnciri, Dilek Yarýmadasý Milli Parký

BALIKESÝR
Susurluk Ayraný ve Tostu, Manyas Gölü ve

Manyas Yoðurdu, Ayvalýk ve Edremit Zeytini, Kaz
Daðlarý Milli Parký, Bor mineralleri, Gönen-
Manyas-Burhaniye Kaplýcalarý, Kaz Daðlarý Sarýkýz
Þenlikleri, Þahin Deresi Kanyonu, Sutuven
Þelalesi, Ayvalýk-Altýnoluk-Akçay-Ören Turizm
Merkezleri, Hasanboðuldu, Tahtakuþlar Etnografya
Müzesi, Balýkesir Kolonyasý

BARTIN
Amasra Kalesi, Inkum Plajý, Bartýn Çayý

BATMAN
Hasankeyf Türbesi ve Kalesi, Petrol Rafinerisi

BAYBURT
Bayburt Kalesi, Þehit Osman Türbesi, Aydýn-

tepe Yeraltý Þehri, Sýrakayalar Þelalesi
BOLU

Yedi Göller, Abant, Gölcük, Sünnet Gölleri,
Mudurnu ve Göynük�ün Tarihi Ahþap Evleri, Kar-
talkaya Kýs Sporlarý Merkezi, Mengen�in Aþçýlarý,
Akkaya Travertenleri, Seben Kaya Evleri, Seben
Elmasý, Aladað Yaylalarý, Mudurnu�nun Sarot ve
Babas Kaplýcalarý
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BURDUR
Sagalassos Antik Kenti, Ýnsuyu Maðarasý,

Burdur ve Salda Gölleri
BURSA

Yeþil Türbe, Ulu Cami, Kozahan, Ýznik Çinileri,
Cumalýkýzýk Köyü ve Evleri, Uludað Milli Parký,
Kestane Þekeri, Þeftali, Býçak, Havlu, Gemlik ve
Mudanya�nýn Zeytini, Ýnegöl Köftesi, Çekirge-
Oylat Kaplýcalarý, Ýskender Kebabý, Ýnkaya Çýnarý,
Mihalic Peyniri, Ýznik Gölü, Emsali zor bulunan
IRGANDI köprü, Osman Gazi ve Orhan Gazi
Türbesi, Emirsultan Türbesi, Molla Gurani
Türbesi, Molla Fenari Türbesi, Karagöz ve Hacivat,
Uftade Türbesi, Hisar ve Orta Pazar mahallelerin-
deki surlar ve Osmanlýnýn Bursa�ya ilk girdiði Kapý
(Saltanat Kapý Yeni Yapýlan Deðil), Emsali zor
bulunan IRGANDI köprü

BÝLECÝK
Þeyh Edebali ve Ertuðrul Gazi Türbeleri, Saat

Kulesi, Türk Büyükleri Platformu, Osmanlýnýn
Kuruluþ Yeri Söðüt Ýlçesi, Mermer Üretimi ve
Bozuyük Seramiði

BÝNGÖL
Kos Kaplýcasý, Soðuksu Mesiresi, Buzul Golleri,

Kýðý Kalesi, Yüzen Ada ( Turnalar Gölü ), Kartal
(Karakuþ) Halkoyunu

BÝTLÝS
Nemrut Daðý, Nemrut Krater Gölü, Ahlat

Kümbetleri, Tütün Üretimi, Suphan Daðý, Adil-
cevaz Kalesi, Ihlasiye Medresesi, El-Aman Kervan-
sarayý, Ahlat Selçuklu Mezarlýðý, Beþ Minare
(Þerefiye, Kalealtý, Ulu, Meydan ve Gökmeydan
Camileri)

ÇANAKKALE
Gökçeada ve Bozcaada, Truva ve Assos Antik

Kentleri, Gelibolu Þehitler Milli Parký, Adatepe ve
Cetmi (Yeþilyurt) Köyleri, Dardanel Balýk Konser-
vesi, Domates ve Seramik Üretimi, Höþmerim
(peynir tatlýsý)

ÇANKIRI
Çankýrý Kalesi, Taþ mescit, Bülbül Pýnarý

Dinlenme Yeri, Kayatuzu Üretimi
ÇORUM

Yazýlýkaya, Hattuþaþ, Alacahöyük Ören Yeri,
Çorum Leblebisi ve Saat Kulesi

DENÝZLÝ
Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik

Kenti, Buldan Bezi, Havlu ve Bornoz Üretimi,
Güney Þelalesi, Karahayit Kaplýcalarý, Kýzýldere
Jeotermal Kaynaðý, Denizli Horozu

DÝYARBAKIR
Diyarbakýr Karpuzu, Malabadi Köprüsü, Diyar-

bakýr Surlarý, Ergani Bakýrý, Behrampaþa Camii,
Delilo Halkoyunu, Deliller Hani, Diyarbakýr
Sokaklarý, (Kuceler) Hilar Kayalýklarý, Çermik
Kaplýcasý, Meryem Ana Kilisesi, Sarý Saltýk Türbesi

DÜZCE
Samandere, Güzeldere, Aydýnpýnar, Sarýyayla,

Saklýkent ve Aktaþ Þelaleleri, Fakilli, Sarýkaya ve
Aksu Maðaralarý, Akçakoca Turizm Merkezi, Efteni
Gölü ve Kaplýcasý, Konuralp Müzesi, Sakarca,
Topuk, Karduz, Odayeri, Torkul Yaylalarý

EDÝRNE
Selimiye Camii, Rüstempaþa Kervansarayý,

Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri, Ayçiçeði-Pirinç ve Beyaz
Peynir Üretimi, Uzunköprü.

ELAZIÐ
Harput Kalesi ve Þehri, Keban Baraj Gölü,

Hazar Gölü, Buzluk Maðarasý, Çaydaçýra Halkoyu-
nu, Agin Kaplýcasý, Hazarbaba Kayak Merkezi,
Arap Baba Türbesi

ERZURUM
Palandöken Kayak Merkezi, Çifte Minareli

Medrese, Tortum Þelalesi, Oltu Taþý, Aziziye
Tabyalarý, Üç Kümbetler, Çað Kebabý, Tepsi Minare
(Saat Kulesi), Erzurum Kalesi, Rüstem Pasa
Bedesteni, Erzurum Kongresi Binasý, Çobandede
Köprüsü, Narman Peribacalarý

ERZÝNCAN
Girlevik Þelalesi, Ekþisu Kaplýcasý, Tulum

Peyniri, Bakýr Ýslemeciliði, Aygýr Gölü, Buz Maðara-
larý, Eðinin (Kemaliye) folkloru

ESKÝÞEHÝR
Lületaþý, Porsuk Çayý, Midas Tapýnaðý, Anadolu

Üniversitesi, Yunus Emre Türbesi, Tarihi Odun
Pazarý Evleri, Yazýlýkaya Frig Vadisi (Midas Kenti),
Uyuz, Cifteler ve Yarýkçý Hamamlarý, Çatacýk
Ormanlarý ve Mesire Yeri, Eti Bisküvileri, Ýnönü
Planör Kampý, Sivrihisar Ermeni Kilisesi
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GAZÝANTEP
Antepfýstýðý, Antep Baklavasý, Zeugma-Karka-

mis-Yesemek Antik Kentleri, Ýplik Sanayi, Karpuz-
atan ve Dulukbaba Mesire Yerleri, Antep Mutfaðý

GÜMÜÞHANE
Tomara ve Torul Þelaleleri, Satara Antik Kenti,

Kuþburnu Çayý ve Marmeladi, Imera Manastýrý ve
Gümüþhane Evleri

GÝRESUN
Giresun Kalesi, Fýndýk Üretimi, Hayýrsýz Ada,

Þebinkarahisar Kalesi, Kümbet, Bektaþ, Golyani,
Kulakkaya ve Sisdaðý Yaylalarý, Aksu Senlikleri,
Pýnarlar Þelalesi Aygýr Gölü, Giresun Kalesi,
Gedikkaya

HAKKÂRÝ
Cilo ve Sat Daðlarý, Buzul Golleri, Zap Suyu,

Ters Lale (Aglayan Lale), Þemdinli Balý, Sümbül
Daði, Hakkari Kilimleri

HATAY
Antakya Mozaik Müzesi, Harbiye Mesire Yeri,

Arsuz Plajlarý, Ýskenderun Demir-Çelik Fabrikalarý,
Soðukoluk Mesire Yeri, Künefe Tatlýsý, Sen Piyer
Kilisesi, Erzin Kaplýcalarý

IÐDIR
Pamuk Üretimi

ISPARTA
Kovada Gölü Milli Parký, Isparta Gülü, El

Dokumasý Isparta Halýlarý, Eðirdir ve Gölcük Göl-
leri, Isparta Elmasý, Yazýlý Kanyon Milli Parký,
Pýnargözü Maðarasý, Davraz Daðý Kayak Merkezi

ÝSTANBUL
Topkapý Sarayý, Sultanahmet ve Süleymaniye

Camileri, Yerebatan Sarnýcý, Kapalýçarþý, Mýsýr
Çarþýsý, Ýstiklal Caddesi, Dolmabahçe ve Çýraðan
Saraylarý, Yýldýz-Gülhane - Emirgan Parklarý,
Çamlýca Tepesi, Prens Adalarý, Rumeli Hisarý,
Haliç Piyerloti, Kýz Kulesi, Ýstanbul Boðazý, Minya-
turk, Ýstanbul Surlarý, Galata Kulesi, Sultanahmet
Meydaný, Aya Ýrini Müzesi, Eyüp Sultan Camii,
Boðaz Köprüleri, Bozdoðan Kemeri, Fener Rum
Patrikhanesi

ÝZMÝR
Ýzmir Saat Kulesi, Kadife Kale, Meryem Ana

Evi, Kültürpark, Efes-Bergama Antik Kentleri,
Balçova Kaplýcalarý, Kemeraltý Çarsýsý, Çamaltý
Tuzlasý ve Kuþ Cenneti, Çeþme Kalesi, Kordon
Boyu, Asansör, Kýzlar Aðasý Haný, Birgi Çakýraða

Konaðý, Ýzmir Köfte, Lokma ve Kemalpaþa Tatlýlarý,
Foça, Çeþme, Seferihisar, Selçuk, Alaçatý Turizm
Merkezleri

KAHRAMANMARAÞ
Maraþ Dondurmasý, Döngel Maðaralarý, Afþin-

Elbistan Termik Santrali, Maraþ Kalesi, Tarhana,
Sütçü Ýmamý

KARABÜK
Safranbolu Evleri, Safranbolu Lokumu, Demir-

Çelik Fabrikasý
KARAMAN
Hatuniye Medresesi, Yerköprü Þelalesi, Kara-

man Koyunu, Türkiye�nin Bisküvi Üretim Merkezi,
Karaman Elmasý

KARS
Kars Kalesi, Ani Harabeleri, Sarýkamýþ Kayak

Merkezi, Kaþar Peyniri
KASTAMONU

Cehennem Deresi Kanyonu, Ilgarini Maðarasý,
Tosya Pirinci, Taþköprü Sarýmsaðý, Ilgaz Daðý Milli
Parký, Kýr Pidesi, Kürenin bakýrý

KAYSERÝ
Erciyes Daðý Kayak Merkezi, Kayseri Pastýrmasý,

Bünyan Halýsý, Sultansazlýðý Kuþ Cenneti, Kapuz-
baþý Þelaleleri, Gesi Baðlarý, Talas Kenti, Gevher
Nesibe Týp Merkezi

KIRIKKALE
Silah Fabrikalarý, Petrol Rafinerisi

KIRKLARELÝ
Dupnisa Maðarasý, Alpullu Þeker Fabrikasý,

Hamitabat Doðalgaz Santrali, Dereköy-Ýðneada-
Kýyýköy-Kastro gibi Sayfiye Yerleri

KIRÞEHÝR
Ahi Evran Türbesi, Hirfanli Baraj Gölü, Seyfe

Gölü, Petlas Lastik Fabrikasý, Cacabey Medresesi,
Mucur Yeraltý Þehri

KOCAELÝ (ÝZMÝT)
Piþmaniye, Deðirmendere Fýndýðý, Hannibal�in

Mezarý, Petrokimya ve Otomotiv Sanayi, Osman
Hamdi Bey Müzesi, Eski Hisar Kalesi, Saat Kulesi,
Hereke Halýsý, Kandýra Yoðurdu, Abdülaziz�in Av
Köþkü, Kaiser Wilhelm Köþkü, Ballýkayalar Vadisi
ve Beþkayalar Tabiat Parklarý, Darýca Kuþ Cenneti,
Maþukiye, Kartepe ve Kuzu Yaylasý, Çoban Mustafa
Pasa Külliyesi, Yarýmca Kirazý
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KONYA
Mevlana Türbesi, Alaeddin Tepesi ve Camii,

Karatay Medresesi, Çatalhöyük Antik Kenti, Ak-
þehir Nasrettin Hoca Þenlikleri, Balatini Maðarasý,
Ilgýn Kaplýcalarý

KÝLÝS
Kilis Yorganlarý

KÜTAHYA
Porselen ve Çini Ýmalatý, Baþkomutanlýk Milli

Parký, Kütahya Kalesi, Aizanoi Antik Kenti,
Tuncbilek-Seyitomer Linyitleri, Tavþanlý Leblebisi,
Simav ve Gördes Halýlarý

MALATYA
Malatya Kayýsýsý, Gunpýnar Þelalesi, Pýnarbaþý

Mesire Yeri, Aslantepe Antik Kenti, Karakaya Ba-
rajý, Somuncu Baba Camii ve Balýk Gölü, Surgu
(Takaz) Mesire Yeri, Arapgir Meydan Köprüsü, Bat-
talgazi Kervansarayý, Sultansuyu Harasý, Darende
Kudret Hamamý

MANÝSA
Sard Antik Kenti, Mesir Macunu, Spil Daði

Milli Parký, Üzüm ve Tütün Üretimi, Soma�nýn
Linyiti, Aðlayan Kaya (Nyobe) Muradiye ve Ulu
Cami Külliyeleri, Vestel Fabrikalarý

MARDÝN
Deyrul-Zafaran Manastýrý, Mardin Kalesi, Taþ

Evleri, Telkari Gümüþ Ýþlemeciliði, Dara Harabeleri
ve Zinciriye Medresesi

MERSÝN (ÝÇEL)
Kýz Kalesi, Cennet ve Cehennem Obruklarý,

Silifke Yoðurdu, Anamur Muzu, Turunçgil ve
Seracýlýk Üretimi, Göksu Nehri, Sertavul Geçidi,
Tarsus Þelalesi, Çamlýyayla (Namrun)

MUÐLA
Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye, Dalyan,

Göcek Gibi Turizm Merkezleri, Kelebekler Vadisi,
Bodrum Kalesi, Beyaz Bodrum Evleri, Bodrum
Sualtý Arkeoloji Müzesi, Saklýkent Kanyonu, Ölü
Deniz, Çamur Banyosu, Iztuzu Plajý, Sedir Adasý,
Knidos-Letoon-Kaunos-Labranda-Keramos Antik
Kentleri, Milas Halýlarý, Halikarnas Balýkçýsý,
Marmaris Çam Balý, Sýðla Aðacý ve Yaðý

MUÞ
Muþ Ovasý, Malazgirt Anýtý, Gaz Gölü

NEVÞEHÝR
Peribacalarý, Derin Kuyu ve Kaymaklý Yeraltý

Þehirleri, Hacý Bektaþi Veli Türbesi, Üzüm Baðlarý
ve Þarabý, Patates Üretimi, Testi Kebabý, Avanos�un
Çanak Çömlek Ýþçiliði, Göreme Açýk Hava Müzesi,
Kozaklý Kaplýcalarý, Ortahisar ve Uchisar Kaya
Oymasý Kaleleri, Tarihi Mustafa paþa Evleri, Zelve

NÝGDE
Saat Kulesi, Aladaðlar, Bolkar Daðlarý, Türkiye�-

nin Elma ve Patates Deposu, Kuþkayasý Mezarlýðý,
Çiftehan Kaplýcalarý

ORDU
Türkiye�nin Fýndýk ve Bal Deposu, Boz Tepe,

Çamlýk Mesire Yeri, Yason Burnu ve Kilisesi, Keyf-
alan Yaylasý

OSMANÝYE
Toprakkale Kalesi, Hemite Kalesi, Karatepe-

Aslantaþ Açýk Hava Müzesi, Karaçay ve Sarlak
Þelaleleri, Zorkun Yaylasý, Haruniye Kaplýcasý,
Yerfýstýðý Üretimi

RÝZE
Çay Bahçeleri, Kaçkar Daðlarý, Ayder ve

Çamlýhemþin Yaylalarý, Anzer Balý, Zilkale ve Buzul
Gölleri, Elevit Þelalesi, Palovit Yaylasý, Fýrtýna
Deresi Vadisi, Rize Kalesi, Rize Bezi

SAKARYA
Sapanca ve Poyrazlar Gölleri, Akyazý Kuzuluk

Kaplýcalarý, Sakarya Nehri, Patates ve Soðan
Üretimi

SAMSUN
Tütün Üretimi, Çarþamba ve Bafra Delta

Ovalarý, Havza ve Ladik Kaplýcalarý, Atatürk Anýtý,
Bafra Pidesi, Vezirköprü Ýlçesinin Semaveri

SÝNOP
Sinop Kalesi, Boyabat Pirinci, Ýnceburun

(Türkiye�nin En Kuzey Noktasý), Ayancýk
Kerestesi, Erfelek Tatlýca Þelaleleri, Inalti Maðarasý,
Akgöl, Sinop Hapishanesi, Keten Üretimi

SÝVAS
Buruciye Medresesi, Gök Medrese, Kangal

Çoban Köpeði, Kangal Balýklý Kaplýcasý, Divriði�nin
Demiri, Pir Sultan Abdal ve Âþýk Veysel, Divriði
Ulu Camii ve Darüþþifa, Çifte Minareli Medrese,
Sýzýr Þelalesi (Gemerek),Todurge Gölü (Zara)
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SÝÝRT
Veysel Karani Türbesi, Büryan Kebabý, Perde

Pilavý, Saat Kulesi, Siirt Yünlü Battaniyeleri, Derzin
Kalesi, Billoris Kaplýcasý, Jirkan Kilimi

ÞANLIURFA
Urfa Kalesi, Urfa Sýra Geceleri, Halil-ul

Rahman Gölü (Balýklý Göl), Harran Harabeleri,
Ceylanpýnar Üretme Çiftliði, Çið Köftesi, Kelaynak
Kuþlarý, Halfeti Evleri, Pamuk Üretimi, Hz. Eyüp
Maðarasý, Þuayip Þehri ve Maðarasý

ÞIRNAK
Cudi Daði, Kasrik Boðazý, Habur Sýnýr Kapýsý,

Mem-u Zin Türbesi
TEKÝRDAÐ

Þarköy Üzümü ve Þarabý, Tekirdað Rakýsý, Ayçi-
çeði, Tekirdað Köftesi, Rakoczi Müzesi, Rüstempaþa
Camii

TOKAT
Tütün Üretimi, Niksar Ayvaz Suyu, Almus

Baraj Gölü, Ballýca Maðarasý, Topçam Yaylasý,
Zinav Gölü, Gök Medrese, Tokat Çemeni, Sulu
Saray (Sebastapolis) Tokat Kebabý, Yazma Üretimi

TRABZON
Sümela Manastýrý, Atatürk Köþkü, Uzungöl,

Zaðanos Köprüsü, Hamsiköy Sütlacý, Kadýrga Yay-
lasý, Trabzon Bileziði, Akçaabat Köftesi, Boztepe,
Beton Helva ve Vakfýkebir Odun Ekmeði, Ayasofya
Müzesi, Horon, Kisarna (Bengisu) Madensuyu,
Sultan Murat Yaylasý, Kýzlar Manastýrý, Trabzon-
spor

TUNCELÝ
Munzur Vadisi Milli Parký, Düzgün Baba Daðý,

Baðýn Ilýcasý, Munzur Gözeleri, Tek diþli Munzur
Sarýmsaðý

UÞAK
Deri, Kilim ve Battaniye Sanayii, Þeker Fabri-

kasý (Türkiye�deki Ýlk Þeker Fabrikasý), Akse
Çamlýðý, Hamam Boðazý Þifalý Sularý

VAN
Van Kedisi, Akdamar Adasý, Van Gölü, Hosap

Kalesi, Muradiye ve Bendimahi Þelaleleri
YALOVA

Termal Kaplýcalarý, Armutlu Kaplýcalarý, Ata-
türk Köþkü Müzesi

YOZGAT
Saat Kulesi, Yozgat Çamlýðý Ulusal Parký,

Kerkenez Harabeleri (Keykavus Kalesi), Akdað Or-
manlarý, Arabasý, Testi ve Tandýr Kebabý, Madýmak,
Ceska Kalesi, Türkiye�nin Ýlk Dünyanýn 3. Milli
Parký Çamlýk

ZONGULDAK
Taþkömürü (Karaelmas), Cehennemaðzý, Gök-

göl ve Ýnaðzý Maðaralarý
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UYANIÞ YAYINEVÝ
EDEBÎ MEKTEP

www.uyanis.com.tr



1. GÜN:

S evgili günlük, bugün bayramýn ilk günü.
10 gündür elimden geleni yapýp bir þekilde
satýlmamayý baþardým. Arkalara kaçtým,

sürekli yüzüme hastalýklý bir hava verdim. Þans da
yüzüme güldü, bugüne geldik. Ama bu iþ boþla-
maya gelmez. Her an biri gelebilir, orama burama
bakýp, þu baþýmda dikilen herife kilomu sorabilir. O
da zaten beni satamadý diye gýcýk, en az 10 kilo
fazla söyler. Adam inanýp alýr beni evine götürür,
evin küçük kýzý gelip beni sever, oynar. 1 gün sonra
o kýzýn babasý gözlerimi baðlayýp besmele çekip
býçaðý boðazýma dayar ve keser. O sýrada hayatým
gözlerimin önünden bir film gibi geçer. Film de film
olsa. Hep ayný kare: Ot yiyorum, etrafa bakýyorum,
ot yiyorum etrafa bakýyorum... Hayat mý bu be?
Dünyaya gel, birkaç sene ot ye, sonra seni yesinler!

2. GÜN:
Sevgili günlük, ben eþeðim. Yani koyunum ama

eþeðim. Sana dün ne dediysem oldu, iyi mi?!
Saatine mi geldi nedir?! Þu an herifin birinin
bahçesindeyim. Þu saate kadar bayramlaþmaydý,

gelen giden falandý derken
beni kesmediler ama en geç
yarýn bu iþ biter! Kesecekler
beni günlük duyuyor musun?
Kýyacaklar kýnalý kuzuna.
Hayýr boða olsaydým, sahibi-
min elinden kaçar, sokak-
larda terör estirirdim. Tele-
vizyonlardaki bütün haber
bültenleri beni gösterir, en
azýndan ölmeden meþhur
olurdum. Ama tabiatým boða
kadar asabi deðil ki! Koyun
gelmiþiz, koyun gideceðiz

3. GÜN:
Günlük, inanmayacaksýn

ama hâlâ hayattayým. Bunlar
beni kesmeyecek galiba. Þaka
yapýyorlar. Camdan bakýp

bakýp gülüþüyorlar. Son gün de beni salacaklar.
Haklýsýn! Ýyimserliðin de bu kadarýna yuh artýk.
Yok yok bu defa iþim zor, hem de çok zor. Yarýn
görüþemeyiz, hakkýný helal et.

4. GÜN:
Günlük, benim ben. Hahahaha!! Yýrttým

oðlum. Bu sabah aslýnda tam gidiyordum, adam
býçaklarý, tülbenti hazýrladý. Yanýma koydu. Tamam
dedim, bu sefer aðzýmla kuþ tutsam yolcuyum.
Sonra �ne dedim lan ben� dedim kendi kendime.
Aðzýmla kuþ tutmak! Tabii ya! Kuþ gribi. Bunu bir
becerirsem aðzýmda kuþla beni hayatta kesmezler.
Hemen dalda duran bir kuþtan rica ettim. Gel iki
dakika aðzýmýn içinde dur sonra uçarsýn hesabý. Kuþ
gýcýk çýktý. �Hay senin kafana� deyip tam kesilirken
kafamýn orta yerine hacetini býraktý. Bunu gören
sahibim panikleyip kuþ gribi olmamak için beni
saldý. Kafana kuþ pislemesi uðurlu gelir derlerdi de
inanmazdým. Bayram diye buna derim oðlum!
Deðmeyin keyfi -meeeee
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EN BÜYÜK SAVAÞLAR nerede
oluyor? Irak�ta mý, Filistin�de
mi? En büyük incinmeler ne-

rede yaþanýyor? Atýlan bir kurþunda mý? Yýkýlan bir
evin altýnda kalmakta mý?

En büyük mutluluklar nerede yaþanýyor? Ýnsa-
nýn cenneti neresi? Bir tatil diyarý mý? Ýþ yerlerinde
geçirilen zamanlar mý? Sessiz bir orman mý?

Ýnsanýn cenneti ve cehennemi neresi? Öyle bir
yer var ki, insanýn hem cenneti, hem cehennemi
oluveriyor. En büyük mutluluklarýn sahnesi olabil-
diði gibi, bir anda en büyük savaþlarýn meydaný
oluveriyor. Cennetten cehenneme, cehennemden
de cennete anlýk geçiþler oluyor. Ânýnda cennet
ânýnda cehennem kurulabiliyor burada.

Burasý evlilik. Büyük mutluluklarýn da büyük
meydan savaþlarýnýn da mekâný. Modern zaman-
larda ise evlilikle ilgili iyi haberler duyulmuyor.
Kötü bir el, cennete el atmýþ sanki, duvarlarýný
kirletiyor, eþyalarýný kýrýyor, düzenini bozuyor.

Evlenen insanlar genelde mutsuz. Evlenir ev-
lenmez aþklarýnýn bittiðinden, kocalarý ya da ha-
nýmlarý ile düþ kýrýklýklarý yaþadýklarýndan þikayet-
çiler. Aradýklarý þeyleri bulamadýklarýndan yakýný-
yorlar. Evliliklerde ki çatýþmalar, boþanma oranlarý-
nýn gittikçe yükselmesi, insanlarda evliliðe karþý bir
ürküntü uyandýrýyor. Ýnsanlar evlenmekten korku-
yorlar. Evliliðin insaný boðan, özgürlüðünü kýsýt-
layan taraflarýndan dem vuruluyor.

Evlenmeye karþý olan insanlarla konuþunca
onlar daha da mutsuz. Her ne kadar evlilik karþýtý
olduklarýný söyleseler de, hayatlarýnda hep bir þeyin
eksik olduðunu vurguluyorlar. Ama eksik olan bu
þeyin ne olduðunun adýný koymakta zorlanýyorlar.
Mutlu olacaklarýna inansalar evliliðe karþý olma-
yacaklar belki de. Ama evlilikte mutlu olmanýn
garantisi yok.

Modern hayatta evliliðe karþý olan, ama evli
olmamaktan da huzursuz insanlar bu sefer
evlenmeden birlikte yaþamaya sýðýnýyorlar. Birlikte

yaþamak bir çok açýdan insana cazip geliyor. Kiþiler
aralarýndaki iliþkide birbirlerine daha az sorumlu-
luk hissediyorlar. Kendilerini evlilik baðý ile baðla-
mak istemiyorlar. Bu özgürleþtirici durum öte
yandan hâlâ insanýn çok temel bir ihtiyacýný
karþýlayamýyor. Birlikte yaþayan insanlar da mutsuz.
Peki ama o halde insanlar ne istiyor? Bilmeden ne
istiyorlar ve neyi kuramýyorlar?

ÝNSAN NEDEN EVLENÝR?
Bu sorunun cevabýný �birlikte yaþamak için�

diye verirsek o zaman �birlikte yaþamak için evlen-
mek gereksiz� diyenler çýkabilir. Birlikte yaþamak
da insana yetmediðine göre, evlenip birlikte
yaþamak da insana yetmiyor.

Bir baþka açýdan evliliði, �iki insanýn birlikte
yaþamasý� olarak tanýmlarsak iþimiz kolay. Bir ev
tutmak, gerekli olan eþyalarý almak, sonra nikah
kýymakla iþimiz tamamlanýyor.

Yýllar önce evli bir çiftle sorunlarý üzerinde
konuþurken her ikisinin de sarfettikleri iki sözcük
çok dikkatimi çekmiþti. Her ikisi de kendi anne
baba ve kardeþlerinden bahsederken, �benim
ailem� ya da, �onun ailesi� diye konuþuyorlardý. O
an zihnimde bir þimþek çaktý. Durdum. Ve onlara
�aileniz kimlerden oluþuyor?� diye bir soru sordum.
Her ikisi de ne demek istediðimi henüz anlama-
mýþlardý. Büyük bir þevkle anne babalarýnýn ve
kardeþlerinin adlarýný sýralamaya koyulmuþlardý.

Bu çiftin sorunu nedir? Bu iki insan bir ev
tutmuþlar, eve eþyalar almýþlar, nikah yapmýþlar,
evlenmiþler ama aile olamamýþlardý. Her ikisi de
�benim ailem� denildiðinde hâlâ anne babasýnýn
ailesini kastediyorlardý. Halbuki benim ailem
derken her ikisinin de, ikisi tarafýndan kurulmuþ,
inþa edilmiþ yeni bir aileyi kastetmiþ olmalarý
gerekirdi.

Ýþte insanlar neden evlenmeli sorusuna benim
bulabildiðim cevap, �aile kurmak için� olacak.
Ýnsanýn gerçekten ihtiyacý olan, evliliði cennete
çeviren, hayatý daha yaþanýlýr kýlan bu aileyi inþa
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edebilmektir. Bir çok mutsuz evlilikte inþa edil-
memiþ bir aile görürüz. Kiþiler evlenmekle iþlerinin
bittiðini zannetmiþler, kendilerini salmýþlar, daha
ileri emek sarfetmenin gerekliliðini unutmuþlar,
obur bir insanýn yemeklere saldýrmasý gibi, onlar da
evlenir evlenmez, evlilikte bulmayý umduklarý
mutluluða saldýrmýþlardýr. Emek sarfedilmeyen bir
iliþkide ise, masa bomboþtur. Yiyecekler henüz
piþmemiþ, hamur henüz yoðrulmamýþtýr.

AÝLE KURMAK
Aile kurmak ne demektir? Öncelikle aile

kurmak için illâ da çocuklarýn olmasý gerekir diye
düþünmemelidir. Ýki kiþi arasýnda da bir aile
kurulabilir. Ancak çocuklarla bu aile daha bir
zenginlik kazanýr.

Aile kurmak iki insanýn birlikte yaþamasý, ya da
birlikte bulunmasý demek deðildir. Bu evliliktir.
Aile kurmak yeni bir iliþki biçimi inþâ etmektir.
Birlikte yaþamak bir sanatdýr. Her iki insanýn da,
öncesinde yýllardýr þekillendirdiði belli iliþki
biçimleri vardýr. Her ikisinin de repartuarýnda
kendine özgü davranýþ kalýplarý oluþmuþtur. Sorun
her iki tarafýn da artýk emek sarfederek yeni bir
iliþki inþa etme çabasýna girmesidir. Evliliklerde
unutulan nokta budur. Nikahlanma sonrasý birlikte
yaþamaya baþlamakla herþey aslýnda yeniden
baþlamaktadýr. Evliliðin hem en zor hem de en tatlý
tarafý da budur.

Ünlü sosyolog Bauman�nýn bize ustaca göster-
diði gibi, çeþitli birliktelilik biçimleri vardýr.
Örneðin iþlek bir caddeyi ya da alýþveriþ merkezini
düþünün. Burada insanlar birlikte vardýr. Ancak
caddedeki yaya hiç kimseyle karþýlaþmadan, hiç
kimsenin gözüne iliþmeden, bir yerden öbür yana
gidebilir. Caddede insanlar birbirlerinin yanýndadýr,
yanyanadýr. Ancak kiþiler birbirleri ile birlikte
deðillerdir.

Ya da bir istasyon birlikteliliðini düþünün. Bu-
rada birazdan ayrýlacaklarýný, herkesin kendi
yoluna gideceðini ve ondan sonra da asla buluþa-
mayacaklarýný bilen yabancýlar bir araya gelirler.
Ancak bunlar ayrýlmadan burada ve þimdi, içinde
bulunduklarý mekâný paylaþma zorunda olduklarýný
bilen yabancýlardýr. Burada da insanlar, hâlâ
birbirlerinin yanýndadýr.

Bir baþka birliktelilik biçimi bir iþyerindeki ya da
fabrikadaki ölçülü ve tavýnda birlikteliliktir. Bu
diðerlerinden farklý olarak kasýtlý bir birlikteliliktir.

Ýnsanlarý bir araya getiren amaçlar, bunlarýn birlikte
olma amaçlarýyla ayný olmayabilir. Bu tip yerlerde
kýsa ve keskin karþýlaþmalar vardýr. Ofis ve iþyerleri
de kýsa birliktelilik için ustaca tasarýmlanýr.

Bugün sýkýntý hissedilen evliliklerde evler,
caddeler, istasyonlar, iþ yerleri kadar soðuklaþmýþtýr.
Çünkü iliþkiler birbirlerinin sadece fiziksel olarak
yanýnda olma halinde yaþanabilmektedir. Ayný
evde yaþayan insanlar evlerine girer girmez kapý-
larýný kapatýrlar. Sonra herkes yine kendi odasýna
girip yine kapýlarýný kapatýrlar. Aile kuramamýþ
evliliklerde evler, kiþilerin yana yana ama ayrý ayrý
yaþadýklarý çok amaçlý bir eðlence merkezi haline
dönüþmüþtür.

Buralarda sorun �yanýnda olma�, ya da �yan yana
olma� hali, ancak �ile olma� ya da �için olma� hali
olamamadýr. �Yanýnda olma� halinde, iki insan
birbirinin iç dünyasýnda neler olup bittiðinden
habersizdir. Birbirine açýlmamýþtýr. Açýlma ihtiyacý
da duymamaktadýr. Hatta özellikle açýlmaktan da
kaçýnmaktadýr.

Ýle olma birliktelilik biçiminde iki insan arasýnda
bir açýlým meydana gelir. Bu kanaatimce evlilikten
aileye geçmede en temel geçiþ noktasýdýr. Ýki
insanýn birbirine içsel dünyasýný açmasý ile birlikte
iki ayrý dünya arasýnda çok özel bir köprü kurulur.
Artýk karþýdaki insan için kayýtsýz kalamazsýnýz. Her
iki insan arasýnda mevcut olan �kiþiler arasý
mesafe� olabildiðince kapanýr. Sanki gizli bir el, bu
iki insaný birbirine baðlar. Birbirine açýlma ile iki
kiþilik bir evren kurulur. Ýki kiþi, sahip olduklarý
duygu ve düþünceleri ötekine aktarýr. Ýki insan
tanýþmaya baþlar.

Ýçin olma halinde ise, artýk iki insan arasýnda
iliþki biçiminin dinamiði þefkât üzerinden yürümeye
baþlar. Kiþi ötekiyle koþulsuz, karþýlýksýz ilgilenir.
Ýlgilenme ve ona özen gösterme temel bir unsurdur.
Kiþi, ötekini dert edinir. Varlýðýný önemser. Âdeta
onun için sorumluluk duyar. �Ýçin olma� hâlinin
daha üst düzey bir hâli, her ikisinin birlikte Yaratýcý
için yaþamasýdýr. Bu aile duygusunun en üst halidir.
�O�nun için birlikte yaþayabilmek için, birbirinin
varlýðýný önemseyerek yaþamak� biçimini kazanan
iki kiþi, artýk birbiri �için� vardýr ama bu varoluþ
halleri �O�nun için varolmak içindir.� Ýliþkinin temel
dinamiði, birbirine fedakârlýk, feragat düzeyine
ulaþmýþ iki ayrý dünya, kendi bireyselliðini
yitirmeden birbirinin içine geçmiþtir. Ýki insan
arasýndaki mesafe olabildiðince azalmýþtýr.
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New York Times�da yayýnlanan bir müþteri-
nin bankasýna yazdýðý mektup

Sayýn Banka Yetkilisi,
Ben 86 yaþýnda bankanýzda hesabý olan bir

müþterinizim.
Geçen gün, tesisatçýma 100 dolar�lýk bir çek

yazdým.
Bu çeki kendisi her nasýlsa 3 nanosaniyede

bankanýza iletmiþ olmalý ki, bankanýzda deðerlen-
dirdiðim fonlardan bu miktar kadarýný bozdurama-
dan hesabýmdan karþýlýðý alýnmýþ.

Tabii ki hesabýmda o an için para olmadýðýndan
30 dolar da faiz ve ceza alýnmýþ. Oysa fonlarýmda
1.000.000 dolar vardý.

Bu durumu þikayet etmek istediðimde, bankanýz
telefonunda kiþiliksiz, terbiyesiz, banda kaydedilmiþ
ve yüzsüz bir haným sesiyle yarým saate yakýn bo-
ðuþtum.

Arada müzikler dinledim ve 28 kere deðiþik
tuþlara basmak zorunda kaldým. Ama kimseye ula-
þamadým.

Bildiðiniz gibi her ay binlerce dolarlýk faturala-
rým, mortgage kesintilerim, kredi kartý ödemelerim
var.

Bunlarýn hepsinin hesabýmdan yapýlan oto-
matik ödemelerini þu andan itibaren ÝPTAL edi-
yorum.

Bundan böyle, sizden etten kemikten yapýlmýþ
dediðimi anlayan ve ingilizce bilen bir müþteri tem-
silcisi istiyorum.

Anlayýþla karþýlarsýnýz ki, karþýnýzdakine en iyi
iltifat, onu taklit etmektir.

Ben de sizin gibi yapacaðým.
Müþteri temsilciniz her ödeme için beni araya-

cak, ve 28 haneden az olmayan benim vereceðim
bir þifreyi tuþlayacak.

Her iki kiþi de varoluþlarýný borçlu olduklarý
Mutlak Varlýk�a karþý kendilerini sorumlu hisse-
derler. Hayatlarýný O�na göre tasarýmlarlar. Her biri
hem kendisinin hem de ötekinin �O�nun için
yaþamasý için� birbirlerine sorumluluk hisseder.
�O�nun için yaþamasý için,� ötekine özen gösterir.
Mutlak Varlýk için, ötekinin varoluþuna ilgi duyar.
O�nun adýna onu önemser, þefkât eder ve mer-
hamet gösterir. Ötekinin varlýðýný boþveremez
artýk. Yaratýcý ise, onlarý hiç boþvermez. Yaratýcý�nýn
özel ilgisine, merhametine ve þefkâtine mazhar
olurlar.

Bir evlilikte iþler çok iyi gitmiyorsa þu soru iþe
yarayabilir: Sadece evlendik ve orada mý kaldýk?
Biz evlendik ama bir aile inþa edebildik mi? Eðer
niþanlýysanýz niþanlýnýza artýk onunla evlenmekten
vazgeçtiðinizi, bunun yerine evlenip aile kurmak
istediðinizi belirtebilirsiniz. Eðer bir kiþiye evlenme
teklifi yapma hazýrlýðýndaysanýz, bunu söyleyece-

ðiniz görüþmenizde niyetinizin sadece evlenmek
deðil, onunla bir aile kurmak olduðunu vurgulaya-
bilirsiniz. Her iþ niyetle baþlar ve ameller niyetlere
göredir.

BÝR BANKA MÜÞTERÝSÝ
MEKTUBU

Zencefil e-posta grubu
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Sonra da, eðer 1 tuþlarsa benden randevu ala-
cak, 2 tuþlarsa bir ödeme ile ilgili mesaj býrakabi-
lecek, 3 tuþlarsa oturma odama baðlanacak, ora-
daysam cevap vereceðim, 4 tuþlarsa ve uyumuyor-
sam yatak odama baðlanacak ve benimle görüþe-
bilecek, 5 tuþlarsa tuvalete, 6 tuþlarsa cep telefonu-
ma ulaþacak, 7 tuþlarsa bilgisayarýma bir mesaj býra-
kabilecek. 8�e tuþlarsa bunlarý yeniden dinleyebilir.

Arada beklemeler olursa, size söz, elimdeki eski
plaklardan ve gramofonumdan güzel bir müzik par-
çasý da dinleteceðim ona.

Yalnýz sizden ricam, bu iþlemler için seçeceðiniz
personelinizin kimlik bilgisini, anne kýzlýk soyadýný,
noterden alýnmýþ imza sirkülerini ve tapularý dahil
mali bilgilerini bana iletmeniz.

Bir de sizin gibi bir sözleþme hazýrladým. 8 sayfa.
Sizinki 42 sayfaydý, ben insaflý davrandým. Bu
sözleþmeyi de bana atayacaðýnýz müþteri temsilcisi,

bankanýz þube müdürü ve bankanýz yönetim kuru-
lunun imzalamasý ve bana iadeli taahhütlü gönder-
mesi.

Bu sözleþme elime geçtikten sonra müþteri tem-
silcinize kendi belirleyeceðim 28 haneli þifreyi gön-
dereceðim. Bu þifre de her ay deðiþecek pek tabii ki.

Özür dileyerek bu sözleþme ve iþlemler için
sizden masraf olarak her ay 20 dolar da talep
edeceðim.

Ýþbu þartlarý yerine getirememe durumunuz
varsa, lütfen 1.000.000 dolarýmý nakit olarak hazýr-
layýn, yarýn alývereyim.

Size hayýrlý iþler diler, en kýsa zamanda bana
ulaþmanýzý rica ederim.

Saygýlarýmla,
Müþteriniz..
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