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ÝÇÝNDEKÝLER

Görüþleriniz Bizim Ýçin Önemli
* Kâh bilimsel geliþmelerden, kâh muhteþem özelliklerle
donatýlmýþ bitki ve hayvan dünyasýndan, kâh güncel ha-
berlerden, kâh geçmiþ tarihimizden, kâh fazilet ve ahlâk
derslerinden demetler sunan KARDELEN seçkisini beðeniyle
takip ediyor, devamýný diliyorum�
Samet  KUVEL  -  Ýstanbul
Ýnternet  iletiþim  hizmetleri  ve  marka  tescil  danýþmaný

!

* Kardelen seçkisinin hazýrlanmasý, belki hepimizin
beklediðinden uzun sürdü. Hepimiz yeni yerler tanýdýk. Belki
tanýdýðýmýz yerlerin baþka bilinmeyen özelliklerini fark ettik.
Bir yeri tanýrken diðer bir yerin o yerle olan baðlantýsýný
öðrendik. Türk yemeklerinin ne kadar çok çeþitli olduðunu
ve insanýnýn ne kadar da köklü bir tarihe sahip olduðunu
öðrendik. Kýsaca kardelen seçkisinde Türkiye'mizi daha ya-
kýndan tanýdýk. 
Bu çalýþmada emeði geçen deðerli arkadaþým A.Bilgehan
ARIKAN'A çok teþekkür ediyorum. Bu seçkiyi daha çok insan
ile paylaþmasýný temenni ediyorum. Umarým emeðinin kar-
þýlýðýný alýr. Baþarýlarýnýn devamýný dilerim.
Tuðrul  ZENGÝNLER  -  Ýstanbul  
Ýstanbul  -  Çemberlitaþ'ta  Fýrat  Kültür  Merkezi'nde  bilgi  iþlem
sorumlusu  olarak  1  buçuk  senedir,  görev  yapmaktayým.  21
yaþýndayým,  Merter'de  ikamet  etmekteyim.

!

* Kardelen Seçkisi amacýna ulaþmýþ bilgi verici manevi
duygularýmýzý hatýrlatan birçok yaþ gurubuna hitap eden bir
vasýtadýr. Bu seçkiye katkýsý olan herkese teþekkür ediyorum.
Nagihan  ARSLAN  -  Ýstanbul
Mimar  Asistaný

!

* Tarihten edebiyata, Ýslamî kaynaktan saðlýklý yaþama,
kültüre, eðitime kadar onlarca konunun yer aldýðý "sanal"
bir dergi Kardelen Seçkisi. Öyle sýradan, bilindik, bilmem
kaç kere tekrar edilmiþ konularý ihtiva etmiyor. Aksine
konular ve içerikleri öylesine güzel araþtýrýlmýþ ve hazýr-
lanmýþ ki gerçekten günlük hayatta insanýn ihtiyaç duya-
bileceði ve bilmesi, öðrenmesi gereken konulardan ha-
zýrlanmýþ. Okurken sýkýlmak bir yana, Kardelen Seçkisinin
son sayfasýna geldiðinizde "ne çabuk bitti onca sayfa" diye
tadýna doyamadýðýnýz için hayýflanmamak elinizde deðil.
Sözün özü, Kardelen Seçkisi sizin için ve size gerekli olabi-
lecek her konuda araþtýrmalar yapmýþ ve okumanýz için size
sunulmuþ sanal bir mektep hüviyetindedir. 
Bayram  Akcan  -  Ýstanbul
Gazeteci  Yazar

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com

adresine
gönderebilirsiniz.

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com

adresine
gönderebilirsiniz.



K A R D E L E N  S E Ç K Ý S Ý

Þubat 2005�te faaliyete baþlayan KAR-
DELEN 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 alaca-
ðýnýz yazý ve resimlerle KARDELEN SEÇKÝ-
SÝ hayatýnýzýn bir parçasý olacak.

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine

gönderebilirsiniz.
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KARDELEN SEÇKÝSÝ
KONU BAÞLIKLARI

! Münir Nurettin Selçuk
! Diplomalýnýn Mantýðý ve Bir Teklif
! Helikopter Böceði
! Hidayete Davet
! Coca Cola Ve Faydalarý!!!
! Ýnterneti Türkler Bulsaydý
! Týkandý Baba
! Dünyanýn En Gizemli On Nesnesi
! Osmanlý�da Kullanýlan Futbol Terimleri
! Mülâkaat - Yaman ARIKAN
! Þeytan ve Dostlarý
! Çeçenistan�ýn Tarihçesi
! Yârim Ýstanbul�u Mesken Mi Tuttun?
! Bir Müddet Zeytin Yiyeceðiz
! Ak Yüzlü Unakýtan
! Derin Devlet: DOSTLUK
! Baklavayý Neden Rumlara Kaptýrdýk?
! Ýnsan Denen Bir Saray
! Türk Polisinin Ýl Ýl Dert Haritasý
! Muhtarlýk Seçimleri
! Baþbakaný En Çok Terleten Radyo

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine

gönderebilirsiniz.
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NAAT

Arif Nihat ASYA

Seccaden kumlardý�
Devirlerden, diyarlardan
Gelip göklerde buluþan
Ezanlarýn vardý!

Mescit mü'min, mimber mü'min�
Taþardý kubbelerden Tekbîr,
Dolardý kubbelere "âmin!"

Ve mübarek geceler, dualarýmýz,
Geri gelmeyen duâlardý�
Geceler, ki pýrýl pýrýl,
Kandillerin yanardý!

Kapýna gelenler, yâ Muhammed,
-Uzaktan, yakýndan-
Mü'min döndüler kapýndan!

Besmele, ekmeðimizin bereketiydi;
Ýki dünyâda azîz ümmet,
Muhammed ümmetiydi.

Konsun-yine-pervâzlara
Güvercinler;
"Hû hû"lara karýþsýn
Âminler�
Mübarek akþamdýr;
Gelin ey Fâtiha'lar, Yâsinler!

Þimdi seni ananlar,
Anýyor aðlar gibi�
Ey yetimler yetimi,
Ey garipler garibi;
Düþkünlerin kanadýydýn,
Yoksullarýn sahibi�
Nerde kaldýn ey Resûl,
Nerde kaldýn ey Nebî?

Günler, ne günlerdi yâ Muhammed;
Çaðlar ne çaðlardý:

Daha dünyaya gelmeden
Mü'minlerin vardý�

Ve birgün, ki gaflet
Çöller kadardý,

Halîme'nin kucaðýnda
Abdullah'ýn yetimi,

Âmine'nin emaneti aðlardý!

Hatîce'nin koncasý,
Âiþe'nin gülüydün.

Ümmetinin gözbebeði,
Göklerin resûlüydün�

Elçi geldin, elçiler gönderdin�
Ruhunu Allah'a,

Elini ümmetine verdin.
Beþiðin, yurdun, yuvan

Mekke'de bunalýrsan
Medîne'ye göçerdin.

Biz dünyadan nereye
Göçelim, yâ Muhammed?

Yeryüzünde riyâ, inkâr, hiyanet
Altýn devrini yaþýyor�
Diller, sayfalar, satýrlar

(Ebû Leheb öldü). Diyorlar:
Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed;

Ebû Cehil, kýtalar dolaþýyor!

Neler duydu þu dünyada
Mevlid'ine hayran kulaklarýmýz:

Ne adlar ezberledi, ey Nebî,
Adýna alýþkýn bilmiyor;

Artýk, yolunu unuttu
Ayaklarýmýz!
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Kâ'be'ne siyahlar
Yakýþmamýþtýr, yâ Muhammed,
Bugünkü kadar!

Haset, gururla savaþta;
Gurur, Kafdaðý'nda derebeyi�
Onu da yaralarlar kanadýndan,
Gelse bir þefkat meleði�
Ýyiliðin türbesine
Türbedar oldu iyi!
Vicdanlar sakat
Çýkmadan yarýna.
Ýyilikler getir, güzellikler getir
Âdem oðullarýna!

Þu gördüðün duvarlar ki
Kimi, Tâif'tir, kimi Hayber'dir�
Fethedemedik, yâ Muhammed,
Senelerdir!

Ne doðruluk, ne doðru;
Ne iyilik, ne iyi�
Bahçende en güzel dal,
Unuttu yemiþ vermeyi�
Günahýn kursaðýnda
Haramlarýn peteði!

Bayram yaptý yabanlar:
Semâve'yi boþaltýp
Sâve'yi dolduranlar�
Atýný hendeklerden -bir atlayýþta-
Aþýrdý aþýranlar�
Aðlasýn Yesrib,
Aðlasýn Selman'lar!

Gözleri perdeliyen toprak,
Yüzlere serptiðin topraktý�
Yere dökülmeyecekti, ey Nebî
Yabanlarýn gözünde kalacaktý!

Konsun, yine, pervazlara
Güvercinler;

(Hû hû) lara karýþsýn
Âminler�

Mübarek akþamdýr;
Gelin ey Fâtiha'lar, Yâsin'ler!

Ne oldu, ey bulut,
Gölgelediðin baþlar?

Hatýrýnda mý, ey yol,
Bir aziz yolcuyla

Aþarak daðlar taþlar,
Kafile kafile, kervan kervan

Þimale giden yoldaþlar?

Uçsuz bucaksýz çöllerde,
Yine, izler gelenlerin,
Yollar gideceklerindir.

Þu Tekbîr getiren maðara,
Örümceklerin deðil;

Peygamberlerindir, meleklerindir�
Örümcek ne havada,

Ne suda, ne yerdeydi�
Hakký göremiyen

Gözlerdeydi!

Þu kuytu, cinlerin mi;
Perilerin yurdu mu?

Þu yuva -ki bilinmez,
Kuþlarý hüdhüd müdür, güvercin mi, 

kumru mu?-
Kuþlarýný, bir sabah,

Medîne'ye uçurdu mu?

Ey Abva'da yatan ölü,
Bahçende açtý dünyanýn

En güzel gülü;
Hatýran, uyusun çöllerin

Ilýk kumlarýyle örtülü!
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Dinleyene, hâlâ,
Çöller ses verir:
"Yâley!" susar,
Uðultular gelir.
Mersiye okur Uhud,
Kaside söyler Bedir.
Sen de, bir hac günü,
Baþta Muhammed, yanýnda Ebûbekir;
Gidenlerin yüz bin olup dönüþünü
Destan yap, ey þehir!
Ebûbekir'de nûr, Osman'da nûrlar�
Kureyþ ulularý, karþýlarýnda
Meydan okuyan bir Ömer bulurlar;
Alî'nin önünde kapýlar açýlýr,
Alî'nin önünde eðilir surlar.
Bedir'de, Uhud'da , Hayber'de

Hakk'ýn yiðitleri, þehîd olurlar�
Bir mutlu günde, ki ölüm tatlýydý;
Yerde kalmazdý ruh� kanatlýydý.

Konsun, yine pervazlara
Güvercinler;
(Hû hû) lara karýþsýn
Âminler�
Mübarek akþamdýr;
Gelin ey Fâtiha'lar, Yâsinler!

Vicdanlar, sakat çýkmadan,
Yâ Muhammed, yarýna;
Ýyiliklere gel, güzelliklere gel,
Âdem oðullarýna!

Yüreklerden taþsýn
Yine, îmânlar!
Itrî, bestelesin Tekbîr'ini;
Evliyâ, okusun Kur'ân'larý!
Ve Kur'ân-ý göz nuruyla çoðaltsýn
Kayýþzade Osman'lar!

Na'tini Gaalip yazsýn, Mevlid'ini
Süleyman'lar!

Sütunlarý, kemerleri, kubbeleriyle
Geri gelsin Sinan'lar!

Çarpýlsýn, hakikat niyetine
Cenaze namazý kýldýranlar!

Gel, ey Muhammed, bahardýr�
Dudaklar ardýnda saklý

Âminlerimiz vardýr!..
Hacdan döner gibi gel;
Mi'râc'tan iner gibi gel;

Bekliyoruz yýllardýr!
Konsun kanad, rüzgâr kanad;

Hýzýr kanad, Cibrîl kanad;
Nisan kanad, bahar kanad;

Âyetlerini ezber bilen
Yapraklar kanad�

Açýlsýn göklerin kapýlarý,
Açýlsýn perdeler, kat kat!

Çöllere dökülsün yýldýzlar;
Dizilsin yollarýna

Yetimler, günahsýzlar!
Çöl gecelerinden yanýk

Türküler yapan kýzlar
Sancaðýný saçlarýyla dokusun;

Bilâl-i Habeþî sustuysa
Ezanlarýn Dâvûd okusun!

Konsun, yine, pervazlara
Güvercinler;

(Hû hû) lara karýþsýn
Âminler�

Mübarek akþamdýr;
Gelin ey Fâtihâ'lar, Yâsin'ler K
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Eðitim: MEB�den sanal Ýngilizce 

Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), bilgisayar üze-
rinden interaktif dil eðitimi vermeye hazýrlanýyor.

Sistem, 11 bin 152 okulda uygulanacak. Ýlköð-
retim 4, 5, 6, 7 ve 8. sýnýflara yönelik bu yöntemle
öðrenciler, internet baðlantýsý olan herhangi bir
bilgisayarla istediði zaman Ýngilizce çalýþabilecek. 

Öðretmenler, sistem üzerinden öðrencileri iz-
leyerek, derslerine yardýmcý olacaklar. MEB, CD�-
nin içindeki programa iliþkin bilgilerin yer aldýðý bir
web sayfasý da hazýrlayacak.

(Türkiye)
!

Bilim-Teknik: Obezlik sigaradan da tehlikeli 
Ýngiltere�de 250 kadar bilim adamý tarafýndan

yayýnlanan raporda, sigaranýn insan ömrünü týbben
ortalama 10 yýl kýsalttýðý hatýrlatýldý.

Obezliðin çok ciddi boyutlarda olduðu, bu yüz-
den de geriye dönüþün en az 30 yýl alacaðý kayde-
dilen raporda, böyle giderse 2050�ye kadar ülkedeki
erkeklerin yüzde 60�ýnýn, kadýnlarýn yüzde 50�sinin,
çocuklarýnsa yüzde 25�inin klinik obez (hayati
tehlike) olacaklarý bildirildi.

Obezliðin saðlýk üzerindeki etkisinin devasa
olduðu belirtilen raporda, Ýngiltere�de 2. tip þeker
hastalýðýnda yüzde 70, felçte yüzde 30, kalp hasta-
lýklarýnda ise yüzde 20 artýþ beklendiði bildirildi.

(Türkiye)
!

Bilim-Teknik: Elinizi sabunla yýkayýn virüsten
kurtulun 
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SEÇME HABERLER

www.huzuradogru.com



Elleri su ve sabunla yýkamanýn, solunum yoluyla
yayýlan virüsleri durdurmanýn basit ve etkili yolu
olduðu bir defa daha doðrulandý.

Bilimadamý Tom Jefferson ile arkadaþlarýnýn
yaptýðý ve Cochrane Library dergisinde yayýmlanan
araþtýrmada, 51 farklý klinik çalýþma sonucu temiz
tutulan eller bulaþmayý engelliyor. 

Ayrýca çocuklarý da koruyor. Araþtýrmacýlar,
salgýn tehlikesinden endiþe ederken, ölümcül kuþ
gribi virüsü H5N1�in de þimdiye kadar 202 kiþinin
ölümüne sebep olduðunu bildirdi.

(Türkiye) 
!

Saðlýk: Enfeksiyon astýmý azdýrýyor 

Çocuklar astým sebebiyle, solunum yollarý en-
feksiyonlarýna daha kolay yakalanýyor. Bu sebeple
ev tozu, küflü ortamlar ve hayvan tüyü gibi un-
surlardan korunmalarý gerekiyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarýndan en çok et-
kilenen grubun astýmlý çocuklar olduðu belirtildi. 

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Alerji
Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Reha Cengizlier; astýmý
olan çocuklarýn solunum yollarýnýn, diðer çocuk-
lara göre daha hassas olduðunu belirterek, �Çok
daha kolay hastalanýrlar. Solunum yolu enfeksi-
yonlarý da astýmýn kötüleþmesine yol açar� dedi. 

Kapalý ortamlara dikkat
�Solunum yolu enfeksiyonlarý, soðuk havada

daha rahat bulaþýr� diyen Prof. Dr. Reha Cengizlier,
�Bunda kapalý mekanlarda, daha yakýn temas or-
tamlarýnda bulunmanýn da rolü vardýr. 

Öksüren hastalarýn havaya yaydýðý damlacýklar
içindeki mikroplar, solunum yolu ile baþka insan-
lara hastalýk bulaþtýrýr. Kalabalýk alýþveriþ merkez-
leri, sinema, tiyatro gibi toplu ortamlar, bulaþma
için uygun ortamlardýr. 

Ev içi alerjenler de astým ataklarýnýn artmasýnda
etkilidir. Alerjisi olan çocuklar, �akar böceklerinin�
yaþadýðý özellikle ev tozu, küflü ortamlar, halý ve
hayvan tüyü gibi unsurlardan olumsuz etkilenir.� 

Sebepleri ortadan kaldýrýn
Çocuðun yattýðý odada alýnacak tedbirlerle ra-

hatsýzlýða sebep olan faktörleri ortadan kaldýr-
manýn mümkün olduðunu söyleyen Prof. Dr. Reha
Cengizlier þöyle devam etti: �Yatak odasýnda yün,
kuþtüyü, toz tutacak kalabalýk eþya bulundurma-
mak, yerde tüysüz sergi kullanmak gerekir. 

Oyuncaklarla yakýn temasý önlemek de etkili
sonuç verir. Evcil hayvanlarýn odaya girmemesi
saðlanmalýdýr. 

Küfün yoðun olduðu banyolarda sýcak su buharý,
küfün havaya daðýlmasýna ve nefes yoluyla vücuda
alýnmasýna sebep olur. Alerjisi olan çocuklar, bu
sebeple fazla oyalanmadan yýkanmalýdýr.�

(Türkiye)
!

Saðlýk: Hastalýklara karþý meyve ve sebze yeme
zamaný 

Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Endokri-
noloji ve Metabolizma Hastalýklarý Ana Bilim Dalý
Baþkaný Prof. Dr. Tamer Tetiker, kýþ aylarý önce-
sinde, halsizlik, solunum yolu ve gripal enfeksiyon
þikayetlerinde önemli oranda artýþ yaþandýðýný
söyledi.
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Hastalýklardan korunmanýn en kolay yolunun,
hastalýða yakalanmadan tedbirini almak olduðunu
anlatan Tetiker, bunun en doðal yolunun ise
antioksidan, protein ve vitaminler açýsýndan zengin
olan meyve sebze tüketiminden geçtiðini kaydetti. 

Greyfurtun, alýnan ilacýn etki süresini uzattýðýný
bildiren Tetiker, �Ýlaç alýndýktan önce ve sonra tü-
ketilen greyfurt, ilacýn etki süresini uzatarak, zararlý
hale getiriyor. 

Kolesterol, tansiyon gibi sürekli ilaç gerektiren
hastalýk tedavisi görenler greyfurttan uzak durmalý�
dedi.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Saðlýklý kemik için günde 2 bardak süt 

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Tanju Besler, baþlayan
aðrýlar, deðiþen vücut biçimi ve yaþanan kýrýklar
sebebiyle kiþiyi baðýmlý ve yalnýz yaþayamaz hale
getirebilen osteoporozdan korunabilmek için günde
2 bardak süt içilmesi önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Besler, osteoporozun en önemli sebe-
binin kemiklerin yoðunluðu ve gücünü yitirmesi
olduðunu belirterek, �Ortalama her 3 kadýndan bi-
rinde ve her 5 erkekten birinde bu hastalýk görüle-
biliyor. 

Türkiye genelinde 8 ile 10 milyon arasýnda
osteoporoz hastasý olduðu biliniyor� dedi. Prof. Dr.
Besler, hastalýðýn engellenmesinin mümkün oldu-
ðunu ve bunda besinlerle alýnan kalsiyumun büyük
rolü bulunduðunu söyledi.

(Türkiye)

Bilim-Teknik: Saç telinden 200 kat ince güneþ
pili üretildi 

Harvard Üniversitesi�nden Charles Leiber ve
bilim adamý arkadaþlarýnýn, nano teknolojiyle ge-
liþtirdikleri silikon tel, biyoterörizmin izlenme-
sinden, vücutta hastalýklarýn teþhisine kadar pek
çok alanda kullanýlacak.

Geliþtirilen teller ýþýðý elektrik enerjisine dönüþ-
türüyor. 

Çýplak gözle görülmeyecek incelikteki tellerden
her biri 200 picowatt güç üretiyor. 

Bu pillerin bilimde çýðýr açacaðý belirtiliyor. 
Daha önce ultra-mikroskobik teknolojiyle üreti-

len aletlerin çalýþmasýný saðlayacak güç, bilim
adamlarýnýn baþýný aðrýtýyordu.

(ÝHA)
!

Saðlýk: Doktor tam sorumludur 
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Hekimlerin hafif dahi olsa bütün kusurlarýndan
sorumlu olduðunu belirten Yargýtay, �Mesleki
þartlar eksiksiz yerine getirilmeli, tedbirler zama-
nýnda alýnmalý, tedavi gecikmeden uygulanmalý�
kararýna vardý.

Özel bir hastanede sezaryenle doðum yapan bir
hastanýn, beyin fonksiyonlarýnýn durup komaya
girmesi sonucu ölümü sebebiyle, hastanýn ailesi,
anestezi uzmaný doktor ve hastane hakkýnda
tazminat davasý açtý. 

Yerel Mahkeme, davayý kýsmen kabul ederek,
davacýlara çeþitli miktarlarda maddi ve manevi
tazminat ödenmesine karar verdi. Kararýn temyiz
edilmesi üzerine dosyayý inceleyen Yargýtay 13.
Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararýný davalýlar
yararýna bozdu. 

Daire, olayda davalý doktor ve hastanenin ku-
suru olup olmadýðý belirlenip sonucuna göre karar
verilmesi gerekirken eksik incelemeyle karar veril-
mesini gerekçe gösterdi. 

Dairenin kararýnda, doktorun meslek alaný
içinde olan bütün kusurlarýnýn, hafif dahi olsa so-
rumluluðunun unsuru olarak kabul edilmesi gerek-
tiðine iþaret edildi. 

Bilirkiþi incelemeli
Yargýtay�ýn kararýnda þunlara yer verildi: �Dok-

torlar, çeþitli tedavi yöntemleri arasýnda bir tercih
yaparken hastasýnýn ve hastalýðýnýn özelliklerini göz
önünde tutmalý, onu risk altýna sokacak tutum ve
davranýþlardan kaçýnmalý, en emin yol seçilmelidir. 

Gereken özeni göstermeyen vekil, ilgili kanun
hükmü uyarýnca, vekaleti gereði gibi ifa etmemiþ
sayýlmalýdýr. Týbbýn gerek ve kurallarýna uygun dav-
ranýlmakla birlikte sonuç deðiþmemiþ ise doktor
sorumlu tutulmamalýdýr.� 

Ýtiraz edilmesine raðmen mahkemenin üzerinde
yeterince durmadýðýný ifade eden davalýlar, üniver-
siteden konusunda uzman üç kiþilik bilirkiþi heyeti-
nin gelerek incelemesi gerektiðini vurguladý.

(Türkiye)
!

Saðlýk: Nefeste sarýmsak kokusu, kalp krizini
önlüyor 

ABD'nin Alabama Üniversitesi'nde hazýrlanan
araþtýrmada, sarýmsaktaki "allisin" maddesinin
hidrojen sülfatta parçalandýðýný ve bunun da ne-
fesin ve derinin kokmasýna sebeb olduðu belirlendi.

Araþtýrmacýlar, bu kimyasal maddenin ayrýca
damarlarýn geniþlemesini saðlayarak, yüksek tansi-
yonu düþürdüðünü tespit ettiler. 

Araþtýrmanýn baþýnda yer alan Dr. David Kraus,
sarýmsaklý gýdalarla beslenmenin yararlý yanlarýnýn
hidrojen sülfat aracýlýðýyla ortaya çýktýðýný belirtti.

Sarýmsak yenince nefeste oluþan kokuya yol a-
çan bir kimyasal maddenin, vücudu yüksek tan-
siyon ve kalp krizinden koruduðu ortaya çýktý. 

ABD'nin Alabama Üniversitesi'nde yapýlan
araþtýrmada, sarýmsaktaki "allisin" maddesinin
hidrojen sülfatta parçalandýðýný ve bunun da nefe-
sin ve derinin kokmasýna neden olduðu belirlendi. 

Araþtýrmacýlar, bu kimyasal maddenin ayrýca
damarlarýn geniþlemesini saðlayarak, yüksek tansi-
yonu düþürdüðünü tespit ettiler. 

Araþtýrmanýn baþýnda yer alan Dr. David Kraus,
sarýmsaklý gýdalarla beslenmenin yararlý yanlarýnýn
hidrojen sülfat aracýlýðýyla ortaya çýktýðýný belirtti.

(AA)
!

Eðitim: Toprak Bilim Okulu açýldý 
Türkiye�nin ilk �Toprak Bilim Okulu� Ankara

Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde eðitime
açýldý.

Törende konuþan TEMA Vakfý Baþkaný Hay-
rettin Karaca, 25 yýl sonra kuzey Akdeniz ülke-
leriyle Türkiye�ye kurak iklimin geleceðini belirtti. 
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Küresel iklim deðiþikliði dýþýnda dünyayý �gýda
güvencesi� felaketinin beklediðini anlatan Karaca,
dünyanýn açlýða doðru gittiðini söyledi. 

TÜBÝTAK tarafýndan da desteklenen okulun
proje yürütücüsü Prof. Dr. Sevinç Arcak ise, top-
raðýn öneminin çocuklara anlatýlmasý için bu okulu
açtýklarýný belirtti. 

Buradan ilk aþamada ilköðretim 4. sýnýf öðren-
cileri yararlanacak.

(Türkiye)
!

Eðitim: �Öðretmenler Günü�nde atama 

Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) öðretmen ihtiya-
cýný karþýlamak için 2007�de 10 bin sözleþmeli öð-
retmen almayý planlýyor.

24 Kasým Öðretmenler Günü�nde yapýlmasý he-
deflenen atamalar için adaylardan internet üzerin-
den baþvuru alýnacak. 

En fazla sýnýf öðretmenliði branþýndan öðretmen
atanacak. 

Törene, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan�ýn da
katýlmasý bekleniyor.

(Türkiye)
!

Kültür: Çýraklýk eserinde �büyük ustalýk� 

Kanuni Sultan Süleyman tarafýndan 22 yaþýnda
ölen oðlu Þehzade Mehmet için Mimar Sinan�a
yaptýrýlan Þehzade Camii, asýrlar önce kurulan ka-
lorifer sistemiyle dikkat çekiyor.

Þehzade Mehmet Camii Ýmamý Kemal Kýzgýn,
cami minarelerindeki süslemelerin o dönem yapýlan
hiçbir camide bulunmadýðýna dikkat çekti. 

Caminin ilginç mimari özelliklerine deðinen
Kýzgýn, �Mimar Sinan burada bir de kalorifer siste-
mi yapmýþ. 

Caminin tabanýnda kanalcýklar içinde su var.
Yazýn serin, kýþýn da sýcaktýr camimiz� diye konuþtu. 

Kýzgýn, caminin iç mekanýnýn 1986�da tamire
alýndýðýný ve 1999 yýlýnda tamamlandýðýný, çalýþ-
malar dahilinde tezyinatýn ve kubbe aksamýnýn ye-
nilendiðini söyledi. 

Ortadaki sandukada Þehzade Mehmet, saðýnda
Þehzade Cihangir, solunda Hümaþah Sultan yatý-
yor. 

Þehzade türbesinin sol tarafýnda Rüstem Paþa
Türbesi bulunur. Dýþ avluda Ýbrahim Paþa Türbesi
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ile Destari Mustafa Paþa Türbesi vardýr� diye ko-
nuþtu.

(Türkiye)
!

Eðitim: ÖSS�ye cep telefonuyla gitmek yasak-
lanýyor

ÖSYM, baþta ÖSS olmak üzere diðer tüm sý-
navlarda, adaylarýn sýnav yapýlan binaya alýnýrken
yanlarýndaki cep telefonlarýný görevliye teslim etme
uygulamasýný kaldýrmayý planlýyor.

Sýnava telefonla girilmesi halinde, telefon kapalý
bile olsa adayýn sýnavýnýn iptal edildiðini söyleyen
ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ünal Yarýmaðan, �Aday-
larýn yanlarýnda cep telefonu getirmesini tamamen
yasaklamayý düþünüyoruz. 

Yani telefonu yanýnda getirip de kapýda görev-
liye teslim etmek olmayacak� dedi.

(Türkiye)
!

Eðitim: ÖSS ek yerleþtirme cumaya sona eriyor 
2007 ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek

Yerleþtirme sonucu kayýt hakký kazanan öðrenciler
için kayýt tarihi, 19 Ekim Cuma günü sona eriyor.

Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme
sonucu kayýt hakký kazananlarýn kayýt tarihleri
daha önce 09-11 Ekim 2007 olarak belirlenmiþti. 

Bayram sebebiyle kayýt tarihi, 19 Ekim 2007
Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatýlmýþtý.

(Türkiye)
!

Çevre: Küresel mýsýr yatýrýmý 

Türkiye�de bir ilk gerçekleþtirilerek küresel
ýsýnma riskine karþý dayanýklý mýsýr üretimi yapýldý.

Pioneer Tohum Genel Müdürü Behsat Ergez-
giner, 14 milyon dolarlýk yatýrýmla Türkiye�de kur-
duklarý tohum fabrikasýnda, yýlda 8 ton ürettikleri
mýsýr ve ayçiçeði tohumu ürettiklerini belirtti.

Bunlarýn da büyük bölümünü ihraç ettiklerini
kaydeden Ergezginer, �Þimdiye kadar 50�en fazla
mýsýr ve 20�den fazla ayçiçeði çeþidi geliþtirdik

(Türkiye)
!
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Tek damlasý bile deðerli olan, damarlarýmýzda
taþýdýðýmýz kan hakkýnda neleri biliyoruz, ya bil-
mediklerimiz.... Vücut aðýrlýðýnýn % 7- 8´ini kan
oluþturuyor. Tek bir damlasý bile birçok konuda
etken. Çeþitleri karakterimizi belirliyor, özellikleri-
nin deðiþmesi hastalýklara yol açýyor. 

Dikkat kan aranýyor!
Radyolardan sýk sýk duyduðumuz bir anons bu.

Belki, o anda bunun önemini düþünmeyiz ama, en
basitinden bir yerimiz kanadýðýnda damlayan kanýn
ne derece deðerli olduðunu anlarýz. Hepimizin de
bildiði gibi, kan vücudumuzdaki en önemli yapý
taþlarýndan biri...  

Damarlarýmýzda dolaþan ve birçok hayati fonk-
siyonu bulunan bu kýrmýzý renkli sývýnýn en önemli
görevi hücrelere oksijen taþýmasý...Ayrýca hayati
önemi olan maddeleri hücrelere taþýyor ve zararlý
olan metabolizma artýklarýnýn dýþarý atýlmasýný
saðlýyor. Kan bedenimize canlýlýk vermek için ya-
ratýlmýþ bir yaþam sývýsýdýr. Bedenimizde dolaþtýðý
sürece onu ýsýtýr, soðutur, besler, korur, ona enerji
verir ve içindeki zehirli maddelerin atýlmasýný sað-
lar. Bedenimizdeki haberleþmenin neredeyse tama-
mýný üstlenir. Ayrýca damarlarda oluþan her yýrtýðý
anýnda kapatýr. Sistem böylelikle kendini sürekli
olarak yeniler.  

Dünyada kan gruplarýnýn daðýlýmý:
0 RH pozitif:  Her 100 kiþiden 40´ý
0 RH Negatif: Her 100 kiþiden 7´si

A RH pozitif: Her 100 kiþiden 34´ü
A RH Negatif: Her 100 kiþiden 6´sý

B RH Pozitif: Her 100 kiþiden 8´i
B RH Negatif: Her 100 kiþiden 1´i

AB RH Pozitif: Her 100 kiþiden 3´ü
AB RH Negatif: Her 200 kiþiden 1´i

En eski kan grubunun "0" grubu olduðunu be-
lirtiliyor. "Herkes 0 grubuyken insanlar çok küçük
bir alanda yaþýyorlardý, ayný yemeði yiyor, ayný ha-
vayý soluyorlardý ve bu yüzden deðiþim gereksizdi.
Ancak nüfus arttýðýnda ve göçler hýzlandýðýnda
deðiþimler ivme kazandý. Sonrasýnda geliþen A ve B
gruplarýnýn geçmiþi ancak 15 bin - 25 bin yýl
öncesine uzanýyor. AB grubu ise çok yenidir."  0
grubu "avcý", A grubu "çiftçi",  B grubu "göçebe" ve
AB grubu "modern" olarak deðerlendiriliyor

Kan gruplarýna göre kiþilik tahlili:

0 grubu: Kendine güven, cesaret.
A grubu: Sinirli ve hassas.
B grubu: Uyumlu ve yaratýcý.
AB grubu: En çekici ve ilginç.

En cesur ve güçlü " 0" grubu
Bu kan grubu taþýyan herkes gücü, dayanýklýðý,

kendine güveni, cesareti, sezgiyi ve tanrý vergisi bir
iyimserliði genetik hafýzalarýnda taþýrlar.

Melodik mizaç özelliðine sahiptirler. Bunlar
yaþamýn tadýný en iyi çýkaran, dünya nimetlerinden
en geniþ biçimde yararlanan kiþilerdir. Hayatý bir
melodi gibi yaþar ve kavrarlar. Ýçinde bulunduklarý
ortama çok iyi uyum gösterirler. Tüm insanlarla ve
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bütün varlýklarla anlaþýrlar. Onlara ters düþmeden,
olumlu iliþkiler kurmayý baþararak yaþarlar. Bu en-
gin uyum düzeni içinde, önlerine sunulan olanak-
lardan rahatlýkla yararlanýrlar.

Amaçladýklarý sonuca, büyük uðraþlara kalkýþ-
madan, kolayca ulaþýrlar.

Onlarýn bu baþarýlarýndaki en büyük etken, dýþ
dünyayla, sudaki hidrojenle oksijen gibi uyumlu
olmalarýdýr.

Modaya, havaya, zamana hemen uyuverirler.
Herhangi birine çok deðiþik ve ters gelebilecek bir
ortam düþünelim. Onlar bu ortam içinde daðýlýp
þaþýrmaz, ürküp sinmez, bir köþeye çekilip donup
kalmazlar. Hemen uyum gösterirler. Sivri ve uç
düþünceleri, aykýrý fikir ve eðilimleri yoktur.

Saðlýklý bir bünye ve iyimserlikle desteklenmiþ
liderlik özellikleri (güç, etki, güvenirlik) ve baþarý
için gerekli güdüler size kalan 0 grubu mirasýdýr.

En paylaþýmcý "A" grubu
Kalabalýk insan topluluklarý ve yerleþik ama

daha kýrsal yaþam gerilimleri baþ edebilmek üzere
ortaya çýkmýþtýr. Psikolojik özelliklerinin bazýlarý,
kalabalýk çevresel kitlelerin ihtiyaçlarýna katlana-
bilmekle geliþir. Uyumlu mizaç özelliðine sahiptirler.
Bu grup içinde yer alanlar, duyan, hisseden, sürekli
olarak araþtýran, çevrelerindeki kiþiler ile baðlantý
ve uyum saðlamaya çalýþan kiþilerdir. Dýþ dünyadaki
tüm deðiþikliklere karþý duyarlýdýrlar. Ancak aþýrý
duyarlýlýklarý, çevrelerinde büyük uyum güçlüðüne

düþtüklerinde onlarýn geriye doðru kaçmalarýna ve
içlerine kapanmalarýna neden olur.  

Uyumlular, içinde bulunduklarý toplumun en
ilgi çekici ve en renkli varlýklarýdýr. Ancak dayanma
ve uyum saðlama yeteneklerinin yetersiz kaldýðý
ortam ve koþullarda çözülürler. Acýnacak, zavallý
insanlar olurlar. Büyük bir olasýlýkla, bu oluþumun
içindeki bireyde olmasý gereken en önemli özellik,
paylaþýmcý yapýdýr. Ýlk A´lar, karmaþýk bir hayatýn
meydan okumalarýna karþý duyarlý, kurnaz, istekli
ve akýllý olmak zorundaydýlar.  

Ancak bütün bu niteliklerin tek bir yapýda
toplanmasý gerekiyordu. Belki de bu bugün bile
A´larýn daha gerilimli bir yapýya sahip olmalarýnýn
bir nedenidir. Sýkýntýlarýný içlerine atarlar. Fakat
patladýklarýnda da dikkatli olmalýsýnýz. O gruplarý-
nýn çok baþarýlý olduðu gerilimli ve sýkýþýk liderlik
pozisyonlarýna A´lar pek uygun deðildir. Bu onlarýn
lider olamayacaklarý anlamýna gelmiyor. Ama
içgüdüsel olarak, çýkar gözeten liderliði istemezler.  

A kan grubunda diðer gruplardan daha az grip
görüldüðü bilinmektedir.

Ayrýca virüslerin etkisi, AB grubunda da diðer
gruplara göre daha azdýr.

En uyumlu "B "grubu
Irklarýn karýþmasý, yeni topraklar ve yabancý ik-

limlerle karþý karþýya kalan ilk B gruplarýnýn yaþam-
larýný sürdürebilmek için uyumlu ve yaratýcý olma-
larý gerekiyordu. 
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B gruplarý yerleþik A gruplarý kadar düzenli ve
uyumlu bir konfora gereksinim duymazken O
grularýndan da daha az kararlýlýk sahibidirler.

Bu özellikler B gruplarýnýn her hücresinde mev-
cuttur. Biyolojik olarak B gruplar diðer gruplardan
daha uyumludur. Ritimli mizaç özelliðine sahiptir.
Davranýþlarýnda akýlcý, sistemli, düzenli ve irade-
lidir.

Baþkalarýnýn tepki ve eðilimlerini dikkate al-
maksýzýn, kendi düþünce ve kararlarý doðrultusunda
ilerler. Onu bir demiryolu üzerinde giden, önüne
çýkan engelleri ezen veya birlikte sürükleyen bir
lokamotife benzetebiliriz. 

Çevrelerine egemen olmak ve yönetmek isterler.
Gözüpek, inatçý, otoriter ve serttirler. Mantýk ve
irade, onlarda daima duygulardan daha önce gelir.
Bu mizaca sahip bulunanlarýn tipi, asker, uzman ve
danýþmandýr. 

Bir çok yönüyle B gruplarý bütün olasý seçe-
neklerin en iyisine sahiptirler. A gruplarýnýn zihin-
sel ve duygusal olarak uyarýlmýþ edimlerinin yaný
sýra O gruplarýnýn saldýrgan ve keskin fiziksel
tepkilerine ait öðeleri de içlerinde barýndýrýrlar.  

B gruplarýnýn farklý kiþiliklerle daha kolay iliþ-
kiye girebilmelerinin nedeni, genetik doðalarý
gereði daha uyumlu olmalarýndandýr. Çünkü ken-
dilerini rekabet ve savaþlara karþý daha az eðilimli
hissederler.

Onlar diðerlerinin bakýþ açýsýndan da bakabi-
lirler. Empati yetenekleri vardýr.  

En çekicisi "AB" grubu
Bu grup sinirli ve hassas A´larla dengeli B´lerin

birleþmesiyle oluþmuþtur. Sonuç ise tinsel, yaþamýn
özellikle sonuçlarýnýn pek farkýnda olmadýklarý bir
takým etkenlerini kucaklayan, biraz parça parça bir
karakterdir. Kompleks mizaç özelliði gösterirler.
diðer üç mizacýn tüm özelliklerini, karmaþýk ve
karýþýk bir biçimde bu kümede yer alan kiþilerde
görülür. Bu üç özellik, farklý yoðunluklarla bir arada
bulununca, kiþi birbiriyle uyuþmaz eðilimlerin
elinde adeta oyuncak olur.  

Böyleleri, dengeleri için gerekli olan dinamik bir
düzenleme, güçlü bir irade ve iyi bir disiplinle kar-
þýlaþana deðin, çeliþen, karmaþýk duygu, düþünce ve
eðilimlerin elinde bocalayan, kaprisli, kararsýz ve
tutarsýz bir kiþi olur çýkarlar. Bununla birlikte çev-
relerine önem vermeleri, sosyal tutum ve yargýlarý
önemsemeleri, mantýklý düþünme yetisine sahip

olmalarý gibi olumlu yönleri onlarý baþarýya
ulaþtýrabilir."  Çoðu kez onlar detaylarla uðraþýp
kendilerini yormazlar. AB grubu, kan gruplarý
arasýnda en çekici ve en ilginç olanýdýr. Ama onla-
rýn doðal karizmasý ardýnda hep kýrýk kalpler býrakýr.  

Kan gruplarý arasýnda AB çok ender görülür. A
grubuyla B grubunun karýþmasýndan meydana
gelen bu kan grubuna dünya nüfusunun ancak %5
´i dahildir. Ve de bu grup, kan gruplarýnýn en  yeni-
sidir. Bundan 10-12 yüzyýl öncesine kadar böyle bir
kan grubu yoktu.Doðudaki istilacý güçlerin batýdaki
ülkeleri ele geçirmeleri üzerine farklý uluslar
birbirlerine karýþtýlar. Doðuyla batý uygarlýðýnýn
karýþmasý sonucunda AB kan grubu ortaya çýktý.
M.S. 900 yýllarýndan itibaren AB kan grubu oluþtu.
A ve B gruplarýndaki Avrupalýlar´ýn evlilik yoluyla
bir araya gelmedikleri kesindi. Ancak doðudan ba-
týya akýn baþladýktan sonra farklý kan gruplarý
birleþebildi.

Kan grubu-Kiþilik iliþkisi:
Kan gruplarýnýn insan kiþiliði ile yakýndan ilgisi

olduðu anlaþýldý.
Japon uzmanlar farklý kan gruplarýnýn erkekler

ve kadýnlar üzerindeki etkilerini konu alan bi araþ-
týrmasýnýn sonuçlarýný açýklarken, "Ýnsan vücudu-
nun kimyasý ile kiþilik arasýnda önemli baðlar var.
Kan gruplarý bunlardan biri." dedi

A Grubu Kadýný 
Para harcamasýný çok sever. Çocuklarý çok sever

ve çocuk sahibi olduktan sonra eþini ihmal eder.
Deðiþikliði seven biridir.

A Grubu Erkeði
Düzenli yaþamayý sever. Ýyi bir dost ve

konuþmacýdýr. Birlikte olacaðý kadýný seçerken çok
titiz davranýr.

B Grubu Kadýný
Ýstek doludur. Para konusunda eli ya çok açýktýr

ya da cimridir  
B Grubu Erkeði
Özgürlüðünün sýnýrlanmasýndan nefret eder.

Kadýnlara saygýsý sonsuzdur. Hep neþe dolu bir
aileye sahip olmak ister. Yemek konusunda son
derece titizdir.

AB Grubu Kadýný  
Erkeklerin yüreðini hoplatan elbiseler giymeye

bayýlýr. Para konusunda tutumludur. Yemek piþir-
mekte, mükellef bir sofra hazýrlamakta üzerine
yoktur.  
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S ulucakarahöyük'teki dergah, günlerden
bir gün yaþýyordu� Hacý Bektaþ ý Veli,
Makalât kitabýný yazmaya devam ediyor-

du. Derviþ Ýsmail hocasýnýn hizmetinde bulunuyor,
Hünkar söylüyor, Ýsmail yazýya geçiriyordu.

Hacý Bektaþ ý Veli hazretleri, Ýsmail'in yazarken
yüzüne bakýyor, anlayýp anlamadýðýný kolluyor,
buna göre þerhler getiriyordu. Hacý Bektaþ hazret-
leri söylüyor, Derviþ Ýsmail yazýyordu.

Hünkâr þöyle buyurdu:
- Bu babda; Adem Aleyhisselamýn yaratýlýþý an-

latýlýr. Haberde þöyle gelmiþtir; Biz Adem Aleyhis-
selam'ýn zürriyetinden yayýldýk. Cenâb ý Hak,
Hazreti Adem'i yaratmak istedi ve meleklerine
bildirdi. '(Ey Habibim), o vakti hatýrla ki, Rabbin
meleklere 'Ben yeryüzünde (hükümlerimi yerine
getirecek) bir halife (bir insan) yaratacaðým'
demiþti. Melekler de; 'Biz seni hamdinle tesbih ve
noksanlýklardan tenzih etmekte olduðumuz halde,

orada fesat çýkaracak ve kanlar dökecek kimse mi
yaratacaksýn?' demiþlerdi.

Allah; 'Ben sizin bilmeyeceðiniz þeyleri bilirim'
buyurdu' mealindeki, Bakara Suresi otuzuncu ayet
i kerimesi bu durumu açýklamaktadýr.

Yüce Rabbimiz, Hazreti Adem'in özünü Medine
topraðýndan, baþýný Beyt ül Mukaddes topraðýndan,
yüzünü Kâbe topraðýndan, kulaðýný Tûr i Sina
topraðýndan, gözlerini Beyt ül Haram topraðýndan,
alnýný Medine'nin doðu tarafýnýn topraðýndan,
burnunu Þam topraðýndan, aðzýný Medine'nin batý
tarafýnýn topraðýndan, dudaklarýný Tunus topraðýn-
dan, dilini Buhara topraðýndan, diþlerini Harezm
topraðýndan, boynunu Çin topraðýndan, kollarýný
Yemen topraðýndan, sað elini Mýsýr topraðýndan, sol
elini Ýran topraðýndan, týrnaklarýný Hitay topraðýn-
dan, parmaklarýný Bistan topraðýndan, göðsünü
Irak topraðýndan, karnýný Kuzistan topraðýndan, ar-
kasýný Hemedan topraðýndan, uyluklarýný Türkis-

AB Grubu Erkeði
Aile içinde mutlaka sözünün dinlenmesini, is-

teklerinin yapýlmasýný ister. Hoþgörülü ve kararlýdýr.
En iyi aþýklar bu gruptan çýkar. Eþine ev iþlerinde
yardým etmekten çekinmez.  

0 Grubu Kadýný
Mutfak masraflarýndan kýsarak kendine hoþ

elbiseler alýr. Çocuklarý biraz ele avuca geldiðinde
hemen çalýþma hayatýna dönmek, toplumdaki
yerini almak ister. Yemek yapmakla fazla uðraþmak
istemez. Pratik yemekleri tercih eder.  

0 Grubu Erkeði
Aþýk olduðu zaman birlikte olduðu kadýný çok

kýskanýr. Kalabalýðý sevmez. Son derece hareketli,
çalýþkan ve hýrslýdýr. Sevgilisine veya eþine sýk sýk
hediye almayý sever.

TEZ HÜNKÂR�A GÝDELÝM

Mahmut ÇETÝN / Hünkâr
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tan topraðýndan, dizlerini Kýrým topraðýndan, to-
puklarýný Anadolu topraðýndan, ayaklarýný Firen-
gistan topraðýndan yarattý.

Ve dahi, hadis ile varid olmuþtur. Resulü Ekrem
Efendimiz buyuruyor ki;

"Allahu Teâlâ, Hazreti Adem'i altmýþ türlü
topraktan yarattý.

Eðer bir topraktan yaratsa idi, bütün insanlar
ayný suret ve vasýf üzere olurlar, birini diðerinden
ayýrt etmek mümkün olmazdý.

Hak Tealâ, Hazreti Adem'in baþýný kudret nuru
ile, dudaklarýný tesbih nuru ile, ensesini kuvvet
nuru ile, arkasýný yiðitlik nuru ile, göðsünü ilim
nuru ile, karnýný hilm nuru ile, baðrýný hoþnutluk
nuru ile, dizini rüku nuru ile, ellerini sehavet nuru
ile, týrnaðýný þefaat nuru ile, gönlünü tevhit ve iman
nuru ile bezedi, ta'zim nuru ile düzeltti, vuslat nuru
ile götürdü ve Hazreti Adem'in topraðýný Azrail
Aleyhisselamýn eline verdi.

Rahmet suyu ile yoðurdu, marifet suyu ile sývadý.
Yüce Allah, Adem Aleyhisselam'a ruh vermek

istediðinde, ruha onun bedenine girmesini emretti.
Ruh önce dimaðýna girip, yüz sene kadar kaldý.
Daha sonra gözlerine indi. O gözlerle bakýp, kendi
bedeninin, piþmiþ gibi kurumuþ toprak olduðunu
gördü. Kulaklarýna indiðinde, meleklerin tesbihini
iþitti. Sonra genzine indi. O zaman Rabbimiz ona,
'Elhamdülillah' demesini bildirdi. O da söyledi-
ðinde; "Yerhamüke ya Adem!" diye Hak Tealâ mu-
kabelede bulundu. Ruh daha sonra göðsüne indi.
Hemen ayaða kalkmak istedi fakat kalkamadý.
Allahu Tealâ'nýn, meâlen; "Ýnsan pek aceleci ol-
muþtur" buyruðu tecelli etmiþ oldu. Ruh, Adem
Aleyhisselam'ýn karnýna geldiðinde, caný yemek
içmek istedi. Daha sonra da ruh, bütün cesedine
daðýldý. O zaman et ve kemik haline geldi.

Tez gidelim Hacý Bektaþ Hünkâr'ýn dergahýna
yüz sürelim Bostancý Bahattin Çelebi, Bursa'daki
gazi, derviþ ve alimlerle konuþurken, Hünkâr haz-
retlerinin Bursa'da bu kadar tanýnmasýna þaþýrýyor.
Bu þaþkýnlýðý, kolayca hocasý Hünkar hazretlerine
daha fazla muhabbete tebdil oluyordu.

Gençler ahi derviþlerinden zanaat öðreniyor
Kervanla birlikte geldiði ahi derviþleri atölyele-

rini kurmuþ, yanlarýna beþer tane genç alýp çalýþ-
maya baþlamýþlardý. Bu âhiler hem çeþit çeþit alet ve
edavatý üretiyor hem de zanaatlarýný yanlarýndaki
gençlere öðretiyorlardý.

Alaattin Bey, ordulaþacak bu çekirdekte bir
boþluk gördü.

Öte yandan Alaattin Bey, Bizans'tan gelen as-
keri ve dini eðitimini kontrol ediyordu. Bu eðitimde
bir boþluk olduðunu, ordulaþacak bir çekirdeðin bu
boþluktan uzak olmasý gerektiðini, bu boþluðu
ancak bir Allah dostunun himmetinin doldurabile-
ceðini Orhan Gazi'ye anlattý.

Orhan Gazi'nin kalbi Hacý Bektaþ ý Veli
hazretlerinin muhabbetiyle doluydu.

Derviþ ve gazilerin kalbinde de bu sevginin
varlýðýný biliyordu.

Kalpten kalbe giden yolun niþanesi
Emanetin gönderiliþi, kalpten kalbe giden yolun

niþanesiydi. Alaattin Bey'in açýklamalarý içinde
kendinden geçip Hünkâr hazretlerini düþünen
Orhan Gazi yerinden doðrularak, kendinden geçti:

- Öyleyse tez gidelim Alaattin aðam! Tez gidelim
Hacý Bektaþ Hünkâr'ýn dergahýna yüz sürelim. O
Allah dostundan himmet dileyelim. Bu yeni orduya
bu yeniçeriye dua buyursun.

Hünkar'a doðru yürümek
Bu emri üzerine hazýrlýklar baþladý. Bursa'da

bayram havasý vardý. Ertesi gün sabah namazýndan
sonra, Orhan Gazi komutasýndaki yeniçeriler yola
revan oldular.

Binlerce yiðit kol düzenince, Hacý Bektaþ haz-
retlerine gidiyordu. Bu gençler içinde Avadis ve
Nikos da vardý.

Bu iki genç, Bostancý Bahattin Çelebi'nin
sohbetini çok seviyordu. Bursa'da baþlayan bu
dostluk, yol boyunca sürmeliydi. Bostancý Baba'yý
gören Avadis, Nikos'a seslendi;

Hey Nikos! Gelsene bu tarafa... Bak yanýnda
Bostancý Baba var.

Geliyorum Avadis, geliyorum. Bostancý Baba
nerde, ben orada. Selamün Aleyküm Baba!

Aleykümselam oðul. Gel, hem gidelim hem
konuþalým.

Sen konuþ Bostancý Baba. Avadis'le bende an-
latacak ne var. Biz düne kadar Ýslamiyet'ten ha-
bersizdik.

Nikos doðru söylüyor. Sevgili Peygamberimizi,
Ashab ý Kiramý, evliyalarý sizden öðrendik. Anado-
lu'nun güneþi Hacý Bektaþ ý Veli'den de habersizdik.

Bakýn hele bakýn, nasýl da veryansýn ederler.

..18..
sayý 33 / 2007

KARDELEN / EKÝM



Bire siz yeni doðmuþ bebekler gibisiniz, günah-
sýzsýnýz be.

Ne diyorsun Baba, biz Ýslamiyet'ten habersiz,
nasýl günahsýz oluruz.

Evet, kim Ýslamiyet'i seçerse, geçmiþ cümle
günahlarý affolunur.

Hatýrlýyor musun Nikos? Akçalý baskýnýný haber
verip Bursa'ya geldiðimizde, 'yeniden doðmuþ
gibiyim' demiþtin.

Doðru ya, öyle demiþtim.
Ya iþte söyleyene deðil, söyletene bak derler.

Þimdi asýl siz bize dua edin koca bebekler!
Orhan Gazi komutasýndaki yeniçeri ocaðý Hacý

Bektaþ ý Veli'nin dergahýnýn bulunduðu Sulucaka-
rahöyük'e gidiyordu.

Avadis ve Nikos'un Bostancý Baba ile at
üzerindeki sohbeti böylece devam edip giderken,
Nikos'un gözü, yol kenarýndaki üzüm baðýna ta-
kýldý.

Bu üzüm baðý Nikos'a babasýný hatýrlatmýþtý.
Nikos'un babasýnýn da üzüm baðý vardý. Üzüm
yetiþtirip satardý.

Bir gün Bizans Kralý Andronikos'un adamlarý
babasýnýn yanýna gelmiþti.

Nikos geçmiþi hatýrlayýp dalmýþken, Bostancý
Bahattin Çelebi O'nu uyardý;

Ne o daldýn Nikos?
Þu baðý görünce babamý hatýrladým.
Ne oldu babana? Üzüm baðýný görünce niçin

hüzünlendin?
Nikos derince bir nefes alýp, söze baþladý. Bizans

Kralý Andronikos'un askerleri köy meydanýnda
Nikos'un babasýný yakalayýp, vergi ödemediði
gerekçesiyle kýrbaçlamaya baþlar.

Nikos'un babasý, "vergi vermem" demediðini,
mahsulün hepsini verirse, aç kalacaðýný söyler. Ama
kýrbaçlar ardarda yüzüne iner. Diðer köylülere de
ibret olsun diye ellerini baðlayýp, atla çekerler.

Nikos'un babasýnýn feryatlarýna kimse yetiþmez.
Býraktýklarýnda vücudu kanlar içindedir. Vücudu
lime lime olmuþtur. Nikos'un babasý oracýkta can
verirken, annesi de bu zulüm karþýsýnda çýldýrýr.
Nikos kilise yetimhanesine verilir. Fakat papazlarýn
bütün telkinlerine raðmen hýristiyanlýða inanmaz.

Nikos baþýndan geçenler yürekler acýsýdýr�
- Ýþte böyle babamýn hikayesi. Geçtiðimiz

yerlerde üzüm baðý görmek bile, bana Bizans'ý
hatýrlatýyor.

Nikos sözünü bitirmiþti ki, Bostancý Baba atýldý:
Bu zulümden sonra papazlara inandýn mý Nikos?
Bak Bostancý Baba, aslýnda bir þeylere inanmak

istiyordum. Ama zalim Andronikos'un suç ortaðý
papazlara nasýl inanabilirdim?

Avadis söze girdi:
Ýsa Aleyhisselam, hem Allah, hem Allah'ýn oðlu,

hem peygamber. Buna inanmak o kadar zor ki?
Ýnsan þimdi daha iyi anlýyor bunu.

Sonra annem hep rüyalarýma girdi. "Oðlum!
Oðlum!" diye haykýrýrdý, uyanýrdým, kaybolurdu.

Ee ana sevgisi baþka gençler! Analar çok kýy-
metlidir.

Sohbet böyle uzayýp gidiyordu. Yeniçeri ordusu
dergaha doðru ha bire yol alýyordu. Bu arada
ordunun Anadolu içlerine seferini duyan Bizans
çapulcularý, saldýrýlarýný artýrmýþlardý.

Ýzmit Kalesi'nin kuþatmasý devam etmesine
raðmen, Koyunhisar Kalesi merkez olmak üzere üç
kaleden Osmanlý ordularýna saldýrýlar oluyordu.
Ama bir cihat toplumu özelliðini taþýyan bu obalar,
çelikleþmiþ imanlarýyla çapulculara kan kusturu-
yorlardý.

Öyle oldu ki, Bizanslýlar, aslýnda Osmanlý ordu-
sunun Hacý Bektaþ dergahýna gitmediðini, kendi-
lerini aldatmak için böyle bir taktik izlediklerini,
aslýnda obalara daðýlýp göçer süsü verdiklerine
kendilerini inandýrdýlar.

Çünkü obalarý yenmek, koyun sürülerine el
koymak mümkün olmamýþtý.

Buna inanmak zorundaydýlar.
Onlar da öyle yaptý.
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D oðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük
kenti olan Erzurum oldukça eski bir
yerleþim birimidir. Palandöken Daðý

eteklerinde kurulu olan kent son yýllarda kýþ tu-
rizmi açýsýndan büyük önem kazanmýþtýr. Tarihi
yönden çok zengin bir çok eseri barýndýran ve adeta
bir kültür merkezine benzeyen kent günümüzde
önemli bir turizm potansiyeli taþýmaktadýr.

ÝLÇELER
Erzurum (merkez), Aþkale, Çat, Hýnýs, Hora-

san, Ilýca, Ýspir, Karaçoban, Karayazý, Köprüköy,
Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Þenkaya,
Tekman, Tortum, Uzundere. 

Pasinler: Pasinler ilçesi, IV. yy.da Bizanslýlarýn,
615 yýlýnda Araplarýn, 1084 yýlýnda ise Türklerin
eline geçmiþtir.

Pasinler'de bulunan 3702 kiþi kapasiteli, 39
derece su sýcaklýðý olan termal tesis, ilçe dýþýndan
gelen hastalara konaklama hizmetiyle birlikte;
böbrek, sindirim sistemi, idrar yollarý, romatizma,
siyatik, lumbago, nevralji ve çeþitli kadýn hastalýk-
larýnýn tedavisinde olumlu etki yapmaktadýr. 

Köprüköy: Köprübaþýnda kurulmuþ köy anla-
mýna gelen Köprüköy'ün kuruluþu çok eskilere da-
yanmaktadýr. 

Köprüköy (Deli Çermik) Kaplýca sularý, sindi-
rim sistemi, böbrek ve idrar yollarý, kan dolaþýmý ve
kalp hastalýklarý, metabolizma bozukluklarý ve
romatizmal hastalýklara olumlu etki yapmaktadýr.
Su sýcaklýðý 26 derecedir. 

Uzundere: Ýlçenin 3000 yýla yakýn geçmiþi
vardýr. 

Ýlçe sýnýrlarý içinde bulunan Tortum Gölü ve
Tortum Þelalesi yaz aylarýnda çok sayýda yerli ve
yabancý turistin uðrak yeridir. Ýlçeye baðlý Çamlý-
yamaç Köyü'nde l0.yy 'dan kalma Öþvank Gürcü
Kilisesi bulunmaktadýr. 

Ilýca: Yapýlan araþtýrmalar Ilýca'daki hayatýn
M.Ö. 4000'li yýllara kadar uzandýðýný göstermek-
tedir. 

Ýlçede kükürtlü sýcak su kaynaklarý bulun-
makta, termal tesisler sayesinde þehir dýþýndan
gelen hastalara da konaklama ve tedavi için
olanaklar saðlanmaktadýr. Kaplýcalarda kadýn
hastalýklarý, romatizma, mide, baðýrsak, karaciðer,
safra kesesi, beslenme bozukluklarý gibi rahatsýz-
lýklarý olumlu etkilediði bilinmektedir. 

Ýspir: Kuruluþu M.Ö. 19. yy.a kadar inen Ýspir,
Yavuz Selim'in 1514�deki Ýran seferi sonrasý Os-
manlý hakimiyetine girmiþtir. Dünyanýn en hýzlý
akan nehirlerinden birisi olan Çoruh nehri Rafting
sporu için oldukça elveriþlidir. 

Olur: Turizm açýsýndan önemli bir potansiyel
göstermekte olan ilçenin Keçili Köyü'ndeki Van
Kilisesi, Yýldýzkaya Köyü'ndeki Kivi Maðarasý
görülmeðe deðerdir. 

NASIL GÝDÝLÝR?
Erzurum çevre illere ve ülkenin diðer bölgele-

rine kara, demir ve havayolu ulaþým aðýyla baðlýdýr. 
Havayolu: Ýlin Ankara baðlantýlý yurtiçi ve

yurtdýþý seferlerinin yapýldýðý Erzurum havaalaný,
þehre 10 km mesafededir. 

GEZÝLECEK YERLER
Palandöken Kayak Merkezi
3185 m. zirveye sahip Palandöken daðlarý,

Erzurum'un güneyinde yer alýr ve doðu-batý yö-
nünde uzanýr. Türkiye'de kýþ turizmi için yapýlan ilk
ciddi ve kapsamlý proje Erzurum-Palandöken Kýþ
Sporlarý ve Turizm Mastýr Plan Çalýþmasýdýr.
Yapýlan çalýþmada Palandöken Daðlarýnýn doðal
yapýsý ve iklimi ile uluslararasý kýþ sporlarý merkezi
niteliðine sahip olduðu tespit edilmiþtir. Projede, üç
alan üzerinde gün toplam 32 bin kiþinin kayak
yapabileceði, uluslararasý yarýþmalar hatta kýþ
olimpiyatlarýnýn düzenlenebileceði, 6 bin kiþinin
doðrudan istihdam edilebileceði öngörülmektedir. 

Ulaþým: Erzurum'a Ankara ve Ýstanbul'dan her
gün uçak seferleri bulunmaktadýr. Kayak Merkezi
Erzurum Þehir Merkezine 5 km. uzaklýktadýr. Hava
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alanýna ise yalnýzca 10 dakika mesafededir. Kýþ
mevsimi boyunca þehir merkezinden halk otobüsü
seferleri bulunmaktadýr. 

Coðrafya: Erzurum Türkiye'nin en yüksek ve
soðuk illerinden biridir. Sert kara iklimi hüküm
sürer. Yýlýn 150 günü karla örtülüdür. Normal kýþ
koþullarýnda 2-3 metre kar yaðýþý almaktadýr.
Hakim rüzgar yönü güney ve batý yönlerindedir.

Kayak alaný 2200 - 3176 m. yükseklik kuþaðý
üzerinde yer almaktadýr. Karasal iklim nedeniyle,
mevsim boyunca "toz kar" üzerinde kayak yapýl-
maktadýr. 10 Aralýk-10 Mayýs arasýndaki dönem
kayak etkinlikleri için en uygun zamandýr. 

Konaklama ve Diðer Hizmetler: 4 ve 5 yýldýzlý
konaklama tesisleri, kayak evi, günübirlik tesisler
ve lokantalar bulunmaktadýr. Kayak dersi ve
malzeme kiralama hizmetleri verilmektedir.

Mekanik Tesisler ve Pistler: Palandöken Kayak
Merkezindeki pistler dünyanýn en uzun ve dik
kayak pistleri arasýnda yer almaktadýr. En uzun pisti

12 km. olan kayak pistlerinin toplam uzunluðu 28
km.yi bulmaktadýr. Baþlangýç yeriyle varýþ noktasý
arasýndaki yükseklik farký 1000 m. olan Palan-
döken'de Slalom ve Büyük Slalom yarýþmalarý için
2 adet tescilli Kayak Pisti mevcuttur. (Ejder Pisti ve
Kapýkaya Pisti)

Kayak Merkezinde 5 adet telesiyej (toplam 4500
kiþi/saat kapasiteli), 1 adet teleski (300 kiþi/saat
kapasiteli ), 2 adet baby lift (toplam 1800 kapasiteli
ve 1 adet gondol lift (1500 kiþi/saat kapasiteli)
hizmet vermektedir. 

Müzeler 
Erzurum Arkeoloji Müzesi 
Erzurum Atatürk Evi Müzesi
Erzurum - Türk Ýslam Eserleri ve Etnografya

Müzesi (Yakutiye Medresesi) 
Erzurum - 23 Temmuz Kongre Salonu Müzesi 

Örenyerleri
Erzurum Kalesi 
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Erzurum Çifte Minareli Medrese
Üç Kümbetler

Kuleler ve Kaleler
Saat Kulesi: Ýç kale mescidine minare olarak

yaptýrýlan Saat Kulesi, Tepsi Minare ve Kule diye de
adlandýrýlmaktadýr.Þehre hakim bir tepe üzerinde
kurulu bulunan Erzurum Kalesi'nin surlarýndaki
Saat Kulesi her taraftan çok rahatlýkla görülebil-
mektedir.

Erzurum Kalesi: Erzurum Ýli'ne 79km uzaklýk-
taki Horasan-Pasinler-Erzurum tarihi Ýpek Yolu
üzerindedir. Ýlk inþa tarihi kesin olarak bilinmeyen
Erzurum Kalesi'nin M.S. 5.yy ilk yarýsýnda Bizans-
lýlar tarafýndan yaptýrýldýðý tahmin edilmektedir. 

Camiler ve Kiliseler
Ýl merkezindeki Lalapaþa Cami, Üç Kümbetler

ve Ovþank Kilisesi görülmeye deðerdir. 
Üç Kümbetler: Üç kümbetlerden sekiz köþeli

plan üzerine oturtulmuþ olan Saltuklu Devleti'nin
kurucusu Emir Saltuk'a ait olduðu sanýlmaktadýr.

Tamamiyle kesme taþtan yapýlmýþ olan kümbetlerin
diðer ikisini kimlerin yaptýðý bilinmemektedir.
Kümbetlerin genel olarak 13 üncü yüzyýl sonu ve
14 üncü yüzyýl baþýna ait olduklarý kabul edilmek-
tedir. Üç kümbetler Türklere ait diðer kümbetlere
nazaran deðiþik planlarý, kullanýlan malzeme ve
süslemeleri açýsýndan ayrý bir yer tutar. 

Medreseler
Çifte Minareli Medrese: 13'üncü yüzyýlýn son-

larýnda Ýlhanlýlar tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.Anadolu
Selçuklu Mimari geleneðinde açýk avlulu, iki katlý
ve iki minareli eðitim kurumu, Anadolu'nun en
büyük medresesidir. 

Yakutiye Medresesi: Hoca Celaleddin Yakut
tarafýndan MS 1310 yýlýnda inþa edilmiþtir.Ýlhanlý
döneminden günümüze kalan nadir eserlerden
birisidir. Ýslam Eserleri Müzesi olarak kullanýlmak-
tadýr. 

Köprüler ve Bedestenler
Çobadede Köprüsü: 1297-98 yýllarýnda Ýlhanlý-
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larýn Veziri Emir Çoban Salduz tarafýndan yaptýrýl-
mýþtýr. Aras nehri üzerinde 7 kemer gözlü olarak
inþaa ettirilen önemli bir yapýttýr. 

Rüstempaþa Bedesteni: Kanuni Sultan Süley-
man'ýn Sadrazamý Rüstem Paþa tarafýndan yaptý-
rýlmýþtýr. Osmanlý mimarisinin özelliklerini taþýyan
iki katlý bina halen çarþý olarak kullanýlmaktadýr.
Çarþýda daha ziyade oltu taþý satýcýlarý faaliyet
göstermektedir. 

Mesire Yerleri
Tortum Çaðlayaný: Tortum Gölü'nün son

kýsmýnda, Tortum Çayý'nýn 48 m yüksekten düþ-
mesiyle meydana gelen çaðlayan vadideki bir daðýn
heyelan sonucu çayýn önünü kapatmasýyla oluþ-
muþtur. Erzurum'a 120 km mesafededir. Baharda
suyun bol olduðu mevsimde tabii manzarasý ve
heybetiyle seyrine doyum olmaz. 

Kaplýcalar
Pasinler Termal Turizm Merkezi
Yeri: Pasinler ilçe merkezinde ve Erzurum-

Tahran uluslar arasý geçiþ yolu üzerinde yer alýr. 
Ulaþým: Ýlçe merkezindedir. 

Suyun Isýsý: 39oC -45oC 
PH Deðeri: 6,5 
Özellikleri: Bikarbonatlý, Klorürlü, Sodyumlu,

Karbondioksitli, kýsmen radyoaktif bir bileþime
sahiptir. 

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

kas yorgunluðu, sinirsel hastalýklar, eklem ve ki-
reçlenme gibi hastalýklara olumlu etki yapar.        

Konaklama Tesisleri: Konaklama tesisleri ye-
terli konfora sahip deðildir.

Sportif Etkinlikler
Rafting: Erzurum'un Ýspir ilçesi sýnýrlarýndan

geçen Çoruh Nehri rafting yapmaya en elveriþli
akarsulardan birisidir. Derin kanyonlarý ile ilgi
çeken Çoruh, her yýl turistlerin akýmýna uðrar. 1993
yýlýnda Dünya Rafting Þampiyonasý Çoruh Neh-
rinde yapýlmýþtýr. 

Trekking: Erzurum'un kuzeyinde yer alan Dum-
lu Daðlarý üzerinde yabancý turistler tarafýndan
günü birlik doða yürüyüþleri yapýlmaktadýr. Bu
yürüyüþe gidenler üç saatlik bir yürüyüþle Dumbu
Baba diye adlandýrýlan ve Fýrat Nehri'nin önemli
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kollarýndan biri olan Karasu'nun kaynaðý duru-
mundaki soðuk su gözesine varýrlar, burada bir süre
dinlenen ziyaretçiler dönüþ yürüyüþüne Kýrkgöze
Köyü üzerinden yaparlar buna benzer dað yürü-
yüþleri Erzurum'un güneyinde bulunan Palandöken
Daðlarý üzerinde de yapýlmaktadýr. 

COÐRAFYA
Erzurum ili, Türkiye'nin orta ve batý kesimlerine

göre, yükseltinin fazla olduðu illerinden biridir. 
Doðu Karadeniz Daðlarýnýn doðu uzantýlarý olan

Rize Daðlarý, ili kuzeyden çevreler ve Rize ile
sýnýrýný oluþturur. Karadeniz'e paralel düzenli sýralar
durumunda uzanan bu daðlar, geçit vermez ve
yüksektir. En yüksek noktalarý 3937m. yüksekli-
ðindeki Kaçkar Tepesi ile Verçenik Tepesi'dir.
Dumlu Daðýndan doðuya doðru uzandýðýnda iki
yüksek dað sýrasýna ulaþýlýr. Tortum'a doðru olaný
Güvercin Daðýdýr; Pasinler Ovasý ile Gürcü Boðazý
arasýný doldurmuþ olaný ise Karga Pazarý Daðlarýdýr.
Erzurum þehrini doðudan çevreleyerek Palandöken
Daðlarýna ulaþýr 

Erzurum þiddetli karasal Doðu Anadolu iklimi
bölgesinde yer alýr. Ýlin yýllýk sýcaklýk ortalamasý 6.0
derece kadardýr. 

TARÝHÇE 
Doðu Anadolu'nun en büyük kenti olan

Erzurum'un MÖ 4900 yýllarýnda kurulduðu tahmin
edilmektedir. Erzurum'u da içine alan bölge tarih
boyunca Urartular, Kimmerler, Ýskitler, Medler,
Persler, Parftlar, Romalýlar, Sasaniler, Araplar,

Selçuklular, Bizanslýlar, Sasaniler, Moðollar, Ýlhan-
lýlar ve Sfaviler gibi çok çeþitli kavim ve milletler
tarafýndan idare edilmiþtir. 1514 yýlýnda þehir ve
çevresini fetheden Osmanlýlar, Türkiye Cumhuri-
yeti'nin kurulduðu 1923 yýlýna kadar bu topraklarda
hüküm sürmüþlerdir. 

Milli mücadele, milli birlik ve baðýmsýzlýk
hareketinin temelinin atýldýðý Kongre 23 Temmuz
1919 da Erzurum'da toplamýþtýr. 

NE YENÝR? 
Su böreði, ekþili dolma, kesme çorbasý, ayran aþý

(yayla çorbasý) çiriþ, þalgam dolmasý, yumurta pila-
vý, kadayýf dolmasý Erzurum'un geleneksel mutfa-
ðýný oluþturur. 

Erzurum'dan Yemek Tarifleri 
Çað kebabý 
Malzemeler:
1 kuzu budu (yaðsýz ve sinirsiz) 
1 adet kuru soðan 
100 gr. Yoðurt 
tuz karabiber 
lavaþ ekmeði 
domates, yeþil biber 
Hazýrlanýþý: Yaðý ve siniri ayýklanmýþ kuzu bu-

dundan parmak kalýnlýðýnda yapraklar kesilir. Yo-
ðurt, tuz, karabiber ve yemeklik doðranmýþ soðan
karýþtýrýlýr ve etler hazýrlanan bu terbiyenin içinde
bir gün bekletilir. Terbiyelenen yaprak halindeki
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etler þiþe takýlýr ve yatay haldeyken ateþte çevire
çevire kýzartýlýr. Piþen kýsýmlardan dönerde olduðu
gibi ince bir tabaka þeklinde parçalar kesilir ve Çað
kebabýna mahsus küçük þiþlere takýlarak lavaþ ek-
meðinin üzerinde servis edilir. Ateþte piþmiþ biber,
domates ve kuru soðan ile süslenir. 

Den Çorbasý 
Malzemeler: 
250gr. Yarma 
1 adet soðan 
1/2 limon suyu 
3 yemek kaþýðý tereyaðý 
2 yumurta sarýsý 
500 gr. Yoðurt 
10 su bardaðý kemik suyu 
2 kahve fincaný un 
tuz karabiber, nane, kýrmýzýbiber 
Hazýrlanýþý: Yarma önceden haþlanýr. Ayrý bir

tencerede un, yumurta ve 1 çay bardaðý su pütürsüz
olana kadar karýþtýrýlýr. Üzerine kemik suyu ilave

edilir. Haþlanmýþ yarma karýþtýrýlarak eklenir. Ayrý
bir tavada ince doðranmýþ soðan 1 yemek kaþýðý
yaðda pembeleþtirilir. Yoðurt nane ve limon suyu
eklenir, iyice karýþtýrýlýr ve kaynayan çorbaya ilave
edilir. Tuz karabiber ile tatlandýrýlýr. 2 yemek kaþýðý
tereyaðý ile kýrmýzýbiber kýzdýrýlýr ve çorbanýn
üzerine dökülerek servis edilir. 

Cevizli kadayýf dolmasý 
Malzemeler: 
1/2 kg. burma kadayýf 
200 gr ceviz içi 
2.5 su bardaðý toz þeker 
1/2 limon suyu 
4 adet yumurta 
1 su bardaðý süt 
2.5 su bardaðý su 
2 su bardaðý sývýyað (kýzartmak için) 
200 gr kaymak 
Hazýrlanýþý: Burma kadayýftan avuç içi büyük-

lüðünde parçalar kopartýlýr ve içine dövülmüþ ceviz
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içinden konur, dolma gibi sarýlýr. Diðer tarafta
yumurta ve süt çýrpýlýr. Dolmalar bu karýþýma ba-
týrýlýp kýzgýn yaðda nar gibi olana kadar kýzartýlýr.
Diðer tarafta su ile toz þeker kaynatýlýr. Limon suyu
ilave edilir. Bir iki taþým daha kaynatýldýktan sonra
ýlýnmaya býrakýlýr. Kýzaran kadayýf dolmalarý sýcak
sýcak ýlýk þerbetin içine atýlýr ve þerbeti çekmesi için
biraz bekletilir. Üzerine kaymak ve dövülmüþ ceviz
ile süslenerek servis edilir. 

NE ALINIR? 
Erzurum oltu taþý iþçiliði ile çok meþhurdur.

Oltu taþýndan yapýlan tespihler, aðýzlýklar, bilezik,
gerdanlýklar, broþ, küpe, saç tokasý yörenin önemli
hediyelik eþyalarýdýr. 

YAPMADAN DÖNME 
Palandöken'de kayak yapmadan, 
Çifte minareli Medreseyi,Yakutiye Medresesi'ni

ve müzeleri görmeden 

Yolunuz Ýspir'e düþerse rafting sporu yapmadan, 
Yolunuz Tortum'dan geçerse Tortum Þelalesi'ni

ve gölünü görmeden, 
Cað kebap, su böreði, ayran çorbasý, kadayýf

dolmasý yemeden 
...Dönmeyin. 
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Babasý: Murad Hüdavendigar 
Annesi: Gülçiçek Hatun 

Doðumu: 1360 
Ölümü: 8 Mart 1403 

Saltanatý: 1389 � 1403 

SULTAN YILDIRIM BAYEZID
1389 � 1403

Y ýldýrým Bayezid 1360 yýlýnda Edirne�de
doðdu. Babasý Murad Hüdavendigar,
annesi Gülçiçek Hatundur. Gülçiçek

Hatun Rum�dur. Yýldýrým Bayezid yuvarlak yüzlü,
beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlý, sýk
sakallý ve geniþ omuzluydu. Girdiði savaþlarda gös-
terdiði cesaretten dolayý ona �Yýldýrým� lakabý
takýlmýþtý. 

Çocukluðunu Bursa Sarayý�nda kardeþleriyle
birlikte geçirdi. Ýyi bir eðitim gördü. Devrin en bü-
yük alimlerinden dersler aldý. Gençliðinde Kütahya
sancaðýnda valilik yaptý. Sultan Murad Hüdavendi-
gar�ýn vasiyeti gereði 1389 yýlýnda padiþahlýða
getirildi. Tahta çýktýðýnda 29 yaþýndaydý. 

Sýrbistan�ýn baþýnda, Kosova savaþýnda ölen Kral
Lazar�ýn oðlu Stefan Lazaroeviç vardý. Barýþ ant-
laþmasý için geldiði Edirne�de kýz kardeþi Maria�yý
Bayezid�e verdi. Bu evlenme sayesinde Osmanlý-
Sýrp dostluðu kuruldu. Yýldýrým Bayezid Timur�la
yaptýðý Ankara Savaþý�nda yenildi ve esir düþtü. 13
yýl süren saltanatý sonunda esaretinin baþlamasýn-
dan 7 ay 12 gün sonra vefat etti. 

Erkek Çocuklarý: Musa Çelebi, Süleyman Çe-
lebi, Mustafa Çelebi, Ýsa Çelebi, Mehmed Çelebi,
Ertuðrul Çelebi, Kasým Çelebi 

Kýz Çocuklarý: Fatma Sultan
BEYLÝKLERLE MÜCADELE

1389 yýlýnda Bulgaristan ve Bosna�nýn fethi
gerçekleþtirildikten sonra, Anadolu�da durumun
karýþtýðýný haber alan Yýldýrým Bayezid, Balkan
devletleriyle açýk antlaþmalar imzaladý. Yýldýrým,
Sultan Murad�ýn ölümünü fýrsat bilip Osmanlýlara
karþý güç birliði yapan Anadolu Beyliklerine karþý
mücadeleye giriþti. 

Karamanoðullarý hem Beyþehir�i iþgal etmiþler,
hem de Saruhan, Menteþe, Aydýn ve Germiyan
Beyliklerini kýþkýrtmýþlardý. Yýldýrým Bayezid bera-
berindeki Sýrp kuvvetleriyle birlikte Anadolu�ya
girdi ve baþkaldýran bu beyliklerin topraklarýný tek
tek ele geçirdi. 

Ayrýca Çandaroðlu Ýsfendiyar Bey�de Osmanlý
hakimiyetini kabul etti.

ÝLK ÝSTANBUL KUÞATMASI
Karaman Seferi�nde Yýldýrým Bayezid ile birlikte

bulunan,Sýrp Ýmparatoru Yoannes�in oðlu Manuel
Bursa�ya geldikten sonra izinsiz bir þekilde Ýstan-
bul�a gitti. Bu olay üzerine, Yýldýrým Bayezid bu
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gidiþin gizli bir amacý olduðunu düþünerek, daha
önceden planlanmýþ Macaristan seferini iptal etti
ve Ýstanbul�u kuþatma kararý aldý. 

Ýstanbul karadan ve denizden kuþatýldý (1391).
Büyük ve kuvvetli toplar olmadýðýndan, kuþatma
abluka niteliðinde oldu. Macarlarýn Türk toprakla-
rýna girmesiyle kuþatma kaldýrýldý. Bu kuþatma Os-
manlýlar tarafýndan yapýlan ilk Ýstanbul kuþatma-
sýdýr. 

Boþ durmayan Macarlar kuzeyden Osmanlý
topraklarýna girmiþlerdi. Üzerlerine gönderilen
Türk Akýncýlarý, Kral Sigismund komutasýndaki
Macar Ordusunu yendiler (1392). Tuna-Eflak Sefe-
rinden dönüldüðünde Selanik ve çevresi de Os-
manlý topraklarýna katýldý (1394). 

Yýldýrým Bayezid 1395 yýlýnda Ýstanbul�u ikinci
kez kuþattý. Fakat Haçlýlarýn harekete geçtiðini
haber alýnca bu kuþatma da birincisi gibi baþarýya
ulaþmadan kaldýrýldý.

NÝÐBOLU ZAFERÝ
Osmanlýlarýn Rumeli�deki faaliyetlerinin devam

etmesi, akýncýlarýn Bosna�ya ve Arnavutluk�a kadar
ilerlemeleri Haçlýlarý telaþa düþürdü. Macar Kralý
Sigismund, Papa�nýn da desteðiyle baþta Fransýz,
Ýngiliz ve Alman kuvvetleri olmak üzere bütün Av-
rupa ülkelerinin katýlýmýyla oluþan Haçlý Ordu-
su�nun baþýna geçti. Bu ordu 1396 yýlýnýn Mayýs
ayýnda harekete geçti.

Bu ittifakýn amacý beþ yýldýr kuþatma altýnda
bulunan Ýstanbul�u kurtarmaktý. Haçlýlar Tuna kýyý-
sýndaki Niðbolu kalesini kuþattýlar. Kale kumandaný
Doðan Bey, Yýldýrým Bayezid komutasýndaki
Osmanlý Ordusu yetiþinceye kadar kaleyi baþarýyla
savundu. 1396 yýlýnda Niðbolu kalesi önlerinde çok
kanlý çarpýþmalar oldu. Haçlýlar, tarihe Niðbolu
Savaþý olarak geçen bu çatýþmada büyük bir
bozguna uðradýlar. Savaþ sonunda Haçlýlarýn aldýðý
yerler Osmanlý Devletine geçti. Bulgar Krallýðý
ortadan kaldýrýldý ve Macaristan içlerine doðru
akýnlar yapýldý. Haçlý dünyasý yarým yüzyýl Türk-
lerin üzerine yürümeye cesaret edemedi. Bu sa-
vaþtan sonra Yýldýrým Bayezid�e Abbasi Halifesi
tarafýndan �Sultan-i iklim-i Rum� yani �Anadolu
Sultaný� ünvaný verildi.

Niðbolu Savaþýndan sonra Ýstanbul üçüncü defa
kuþatýldý. Daha önceden yapýmýna baþlanmýþ olan
Anadoluhisarý bu kuþatma sýrasýnda tamamlandý.
Güçlü bir deniz kuvveti ve büyük toplarýn olma-

masý fethi engelliyordu. Bu sebeple Yýldýrým Baye-
zid, Türk Denizciliðini geliþtirmeye çalýþtý. Yýldýrým
Ýstanbul�u kuþatma altýnda tutarak, þehrin teslim
olacaðýný düþünüyordu. Ancak Timur tehlikesi
ortaya çýkýnca, Bizans�la bir antlaþma yapýldý ve
kuþatma kaldýrýldý. Bu antlaþmayla, Ýstanbul
Sirkeci�de bir cami, bir Ýslam Mahkemesi ve bir
Türk mahallesi kuruldu. Yýllýk haraç arttýrýldý. Ayný
yýl Yunanistan�a ve Mora�ya sefer düzenlendi.

1398 yýlýnda Karaman ülkesi ve Karadeniz bey-
likleri fethedildi. Bir yýl sonra da Dulgadiroðullarý
beyliðine son verildi. Yýldýrým Bayezid, ayrýca
Ýstanbul Galata�da bulunan Ceneviz Kolonisi ile de
savaþtý.

ANKARA SAVAÞI
Timur, Cengiz Ýmparatorluðu�nu yeniden kur-

mak amacýyla faaliyetlere baþlamýþtý. Ýran�ý almýþ,
Hindistan�a da seferler düzenlemiþti. Azerbaycan ve
Baðdat Emirleri korkularýndan Yýldýrým Bayezid�e
sýðýndýlar. Timur Emirleri geri istediyse de, Yýldýrým
Bayezid bunu reddetti ve bu olaydan dolayý Timur
ile Yýldýrým Bayezid�in aralarý açýldý. Anadolu�ya
giren ve Sivas�ý yaðmalayan Timur, seçme askerler-
den oluþan ordusu ile birlikte Anadolu�da ilerle-
meye devam etti. Osmanlý Ordusu da harekete
geçti. Ýki ordu Ankara�da Çubuk Ovasý�nda karþý-
laþtýlar. 

Yapýlan Ankara Savaþý�nda Yýldýrým�ýn kuvvet-
lerinden olan Kara Tatarlar�ýn, Timur tarafýna
geçmesi Osmanlý Ordusunun daðýlmasýna neden
oldu (20 Temmuz 1402). 

Yýldýrým Bayezid, Timur�a esir düþtü. Bu savaþ
Osmanlý Devleti�nin 50 yýl kadar duraklamasýna
neden oldu. Anadolu Türk birliði daðýldý ve Ana-
dolu�daki beylikler tekrar ortaya çýkarak güçlendi.
Baþsýz kalan Osmanlý Devleti�nde karýþýklýklar
baþladý. 

Osmanlý Devleti�nin dört ayrý bölgesinde, þeh-
zadeler tarafýndan dört ayrý devlet ilan edildi.
Bursa, Ýznik ve Ýzmit, Timur tarafýndan yaðmalanýp
yakýldý, Ýzmir iþgal edildi. 1402�den 1413�e kadar
sürecek olan bu iktidar boþluðu ve taht mücade-
leleri dönemine Fetret Devri adý verildi.

MÝMARÝ ESERLER
Memleketin imarýyla da meþgul olan Yýldýrým

Bayezid, özellikle Bursa�da Ýslam mimarisini ebe-
diyen yaþatacak camiler, külliyeler ve medreseler
yaptýrdý. 
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Abdüssamed AKSU

Timurtaþ Paþa adýna bir Camii,
Mudurnu Yýldýrým Camii,
Bergama Ulu Camii,
Bursa Ulu Camii o dönemde yapýlmýþ önemli

mimari eserlerdendi. 
Yýldýrým Bayezid ayrýca 1396 yýlýnda Ýstanbul�un

fethi için bir aþama olan Anadoluhisarý�ný yaptýrdý.  
Yaptýrýlan Bursa Yýldýrým Darüþþifasý ve Bursa

Yýldýrým Saðlýk Ocaðý Osmanlý Ýmparatorluðunda
saðlýk alanýnda yapýlan ilk eserlerdi.

Bursa Yýldýrým Medresesini de inþa ettiren Yýl-
dýrým Bayezid, Bursa�nýn ilim adamlarýnýn merkezi
olmasýný saðladý. �Emir Sultan� adýyla þöhret
bulmuþ olan Emir Buhari o dönem Bursa�ya gelmiþ
olan ilim adamlarýndan birisidir.
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