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Bir iþ veya eylem müslümanlar için yaratýcýnýn kendilerine 

okuyup anlasýnlar diye indirdiði kitabýnda yer almýþsa ve bu birçok 

defa tekrarlanarak müslümanlarýn dikkati çekilmiþse artýk bu eylem 

müslümanlar için bir vazife durumunu almýþtýr. 

Gezmek, seyahat etmek böyle bir eylemdir. 

“De ki: Yeryüzünde gezip dolaþýn, sonra da yalanlayanlarýn 

sonunun nasýl olduðuna bir bakýn.” En'am 11

Hazreti Peygamberin hayatýnda da seyahat etmenin, deðiþik 

toplumlarýn kültür ve medeniyetlerine muttali olmanýn, bilgi ve fikir 

alýþveriþinde bulunmanýn önemini gösteren birçok örnek vardýr. 

“Seyahate çýkýnýz ki sýhhat bulasýnýz ve rýzkýnýz artsýn.” Keþf-ul'hafa 
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Yukarýdaki ayet ve hadisleri düstur edinerek 2012-2013 eðitim 

yýlý itibariyle dört yýl boyunca sürecek olan “Genç Gezginlerle Adým 

Adým Türkiye” projesini baþlatmýþ olduk. Projemizin temel amacý 

ülkemizdeki diðer imam-hatip liselerinde okuyan öðrenci 

kardeþlerimizle öðrencilerimiz arasýndaki kardeþlik hukukunu ve 

ruhunu pekiþtirmek, bu konu hakkýnda farkýndalýk oluþturmaktý. 

Bununla birlikte gezilen yerlerdeki medeniyetimizin kilometre taþlarý 

olan önemli þahsiyetleri ziyaret ederek geçmiþ ile gelecek arasýnda 

kurulacak olan köprülerin temellerini oluþturmaktý. Projemizin bir 

diðer amacý da öðrencilerimizin ülkemizdeki doðal güzellikleri 

görmelerini, muhteþem tarihini ve kültürel deðerlerini öðrenmelerini, 

Anadolu'da kök salýp büyümüþ ulu bir çýnar gibi derin ve heybetli 

kadim medeniyetimizi tanýmalarýný saðlamaktýr. 

Gezdikçe bilgisi, görgüsü, iletiþim gücü, empati yeteneði, 

kardeþlik ve ahde vefa duygularý artan bir gençlik yetiþtirmek 

amacýyla bu projeyi gerçekleþtirmekteyiz. Ayný zamanda bu proje 

kendini rahat ifade edebilen, özgüven sahibi, sosyal iletiþim becerileri 

geliþmiþ, gezip görerek öðrenen gençleri bir araya getirmektedir. 

“Genç Gezginlerle Adým Adým Türkiye” projesi sayesinde 

ülkemizin geleceði olan gençlerimize muhteþem bir medeniyetin ve 

tarihin evlatlarý olduklarý gerçeði anlatýlmýþ olacaktýr.

Gayret bizden, Tevfik Allah'tandýr. 
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4“BÝR EKOL, BÝR OKUL”

GENÇ GEZGÝNLERLE ADIM ADIM TÜRKÝYE
Gezmek, görmektir. Görmek, bilmektir. Bilmek, kalpte hissetmek, gönülde yaþamaktýr.

Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi olarak 2012-2013 Öðrettim yýlý itibariyle her yýl 
ortalama iki coðrafi bölgeyi gezme projesinin ilk etabýný 2013 Mayýs ayýnda, ikinci etabýný ise 2014 
Mayýs ayýnda gerçekleþtirdik. Bu proje ilk gündeme geldiðinde hepimiz çok heyecanlanmýþtýk. 
Çünkü bu proje ile bir yandan yorucu geçen bir yýlýn yorgunluðunu üzerimizden atarken, diðer 
yandan da Türkiye'mizin, þehirlerini, deðerlerini, tarihini, coðrafyasýný, geleneklerini göreneklerini 
tanýyacak ve bu deðerlere yerinde tanýklýk edecektik. Derler ya en güzel öðrenme yaþayarak diye 
biz de bu heyecanla baþladýk hazýrlýklarýmýza.

Bu uzun soluklu proje geziden çok bir sýla-i rahimdi bizim için. Sýra arkadaþlýðýndan, sýnýf 
arkadaþlýðýndan, okul arkadaþlýðýndan, hemþeri arkadaþlýðýndan ziyade Türkiye Ýmam hatipleri 
kardeþliðine, ümmet birliðine varýþtý bizim için. Gittiðimiz vilayetlerdeki Ýmam-hatipleri ziyaret 
ederek bu bilince varacaktýk çünkü.

Bu proje bir vefa borcuydu bir nevi bizim için. Þehitlerimizin kanlarýyla suladýðý topraklarý, 
ecdad yadigarý camileri, türbeleri, hanlarý, hamamlarý, medreseleri, mektepleri, yollarý, köprüleri 
ziyaret idi çünkü.

Bu proje coðrafya dersiydi bizim için. Vilayetlerimizi, plakalarýný, daðlarýný, ovalarýný, 
göllerini, nehirlerini, nüfuslarýný, sanayisini, tarýmýný, ticaretini tanýmak için...

Bu proje kültürümüze yolculuk, bizim için. Dilimizi, þivelerimizi, atasözlerimizi, 
hikâyelerimizi, ninnilerimizi, aðýtlarýmýz, destanlarýmýzý, þarkýlarýmýzý, türkülerimizi, 
halkoyunlarýmýzý kýsaca gelenek ve göreneklerimizi tanýmak, yaþatmak ve canlandýrmak için...

Bu proje tarihe yolculuktu geziden ziyade bizim için. Çünkü Osmanlýnýn doðduðu yerden 
Söðüt’ten baþlayacaktýk. Söðüt’ten Bilecik'e Ýznik'e Bursa'ya oradan tüm Batý Anadolu'ya ve 
Trakya'ya geçip þehitler diyarý Çanakkale ve Edirne'yi de gezdikten sonra týpký Osmanlý gibi 
Rumeli'den gelecektik Ýstanbul'a. Sonra 1071'de Malazgirt'te Bizans kilidini kýrarak Anadolu'ya 
giren þanlý ordumuzun, Anadolu'yu baþtan baþa fethine þahitlik edecektik.

26 Mayýs Pazar, Söðüt idi ilk duraðýmýz. Osmanlý Cihan Devleti tohumunun atýldýðý 
Ertuðrul Gazi diyarý Söðüt. Bir an için yedi yüzyýl öncesine gittik kýl çadýrlarda soðuk yayýk ayraný 
içtik sanki. Sonra Bilecik.. Osmanlý devletinin manevi kurucusu Þeyh Edebali'yi andýk Fatihalarla. 
Akþam güneþinin batýþýný týpký beþ asýr önce Bizans'ýn batýþý gibi Ýznik gölünden izledik ve Bursa... 
Osmanlýlarýn ilk büyük baþkentindeyiz. Beyliðin dallanýp budaklandýðý, aþiretten bir devlete 
dönüþüne þahitlik ettiði, yani Osmanlý'yý kuran þehirdeyiz. Önce Ulu Cami, Yeþil Cami ve Türbesi, 
Emir Sultan'ý, Gümüþlü Kümbet’i, Yýldýrým, Hüdavendigar ve Muradiye Külliyelerini 
ziyaretlerimizi Bursa iskender kebabý ile noktaladýk. Kestane þekerinin tadý damaðýmýzdayken 
Kütahya Afyon derken soluðu Denizli'de aldýk.

Genç Gezginlerle Adým Adým Türkiye



BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ

Gittiðimiz kaldýðýmýz yerlerde dikkatimizden kaçmayan çok büyük ilgi ve alaka vardý bize 
karþý. Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip ismini duyan okul ve yurt müdürlerinin birçok yerdeki 
teveccühleri gezi programýmýzý aksatmadý desek yalan olur. Oradaki aðabeylerimizin 
kardeþlerimizin bu vuslata, kucaklaþmaya ne kadar da aç olduklarýný ve olduklarýmýzý gördüm.

Afyon'nun kaymaðý, Denizli'nin kebabý derken Pamukkale, Aydýn ve Efes'te tarih ve coðrafya 
derslerinin yorgunluðunu Ýzmir Anadolu Ýmam Hatip Lisesindeki sýcak misafirperverlik ile 
giderdik. Sonradan öðrendiðimize göre Ýzmir yerel basýnýnda bile haber olmuþ ziyaretimiz. 
Okulumuz tarih öðretmeni Mehmet ÖZKARAMAN’ýn bir tezi vardý. 'Türkiye'nin her tarafýnda 
Sultan II. Abdülhamit'in izi veya eseri vardýr' diye. Buna hepimiz þahit olduk. Yaptýrdýðý camiler, 
çeþmeler, hanlar hamamlar ve saat kulelerini takip etmekte zorlandýk. Ýþte Ýzmir'de karanlýk 
Kordun’u Sultan’ýn cülusunun 25. yýlýnda yaptýrdýðý saat kulesi aydýnlatýyordu. Öðrendiðimize göre 
yapýlýþýndan bu yana saati hiç durmamýþ.

Þehzadeler diyarý Manisa'da mesir macunu hikâyesini dinledikten sonra Bergama Antik 
þehrinde yüzyýllar öncesine yolculuða çýktýk. Bergama'daki meþhur Özbek pilavý ziyafetinden sonra 
Akhisar ve Balýkesir ziyaretleri, Balýkesir Zaðanos Paþa Camii hutbesini hatýrlattý bizlere. Hani 
hoþmerim tatlýsý ile Susurluk ayranýnýn damaklarýmýzda býraktýðý tatlarý da söylemeden 
geçemeyeceðimiz. Balýkesir’den sonraki duraðýmýz þehitler diyarý Çanakkale ve Gelibolu 
yarýmadasýydý. Savaþýn üzerinden tam bir asýr geçmesine raðmen sanki hâlâ devam eden bir savaþýn 
ortasýnda bulduk kendimizi. Toplar, tüfekler, birbirine girmiþ mermiler, þehitler þehitlikler her karýþý 
kanla sulanmýþ, þehitlerin et ve kemikleriyle yoðrulmuþ kutsal topraklar.Bizleri unutmayýn diye 
haykýran þehitlerin kulaklarýmýzý çýnlatan sesleri arasýnda gözyaþlarýmýza hakim olamadan Edirne 
yoluna saptýk. Osmanlý'yý batýya açan kapýya... Mimar Sinan’ýn ustalýk eserim dediði Muhteþem 
Selimiye Cami, Eski Cami, Üç Þerefeli Cami, Meriç ve Tunca Nehirleri, Sarayiçi gözlerimizi ve 
gönüllerimizi açtý. Bayezid Þifahanesi ve Külliyesi ise gerçekten görülmeye ve ibret alýnmaya deðer. 
'Genç Gezginlerle Adým Adým Türkiye' projemizin ilk etabýný Edirne'den Ýstanbul'a dönerek 
tamamladýk.

Uzun ve yorucu yolcuðumuz arkamýzda mutluluklarý, tebessümleri, hüzünleri, özlemleri 
hasretleri býrakmýþtý ama sevinçliydik. Gezi öncesindeki bütün tereddütlerimiz sona ermiþ, gezi 
sýrasýndaki ufak tefek aksaklýklarý da unutmuþtuk. Daha þimdiden önümüzdeki yýl gezeceðimiz 
bölgeler ile þehirleri düþünmeye baþlamýþtýk.

16 Mayýs 2014 günü projemizin ikinci etabýna Ýstanbul-Eskiþehir yolculuðu ile baþladýk. 
Önceki yýla nazaran biraz daha tecrübe kazanmýþ olup aksaklýklarý asgari düzeye indirmiþtik. 
Heyecanýmýz da daha fazlaydý denebilir. Çünkü hepimiz bir yýldýr gezimizin ikinci turunu iple 
çekiyorduk ve o gün gelip çattý.

Eskiþehir'in doðal ve tarihi dokusunu inceledikten sonra meþhur Tatar böreði ile açlýðýmýzý 
giderdik.  Ýlim yayma cemiyeti yurdu ve Yunus emre Anadolu Ýmam hatip Lisesi ziyaretlerimiz ile 
Eskiþehir'den Konya yollarýna revan olduk. Mevlana Diyarý, Selçuklu baþkenti Konya. Gördüðümüz 
ilgi ve alakalar, hürmetler, misafirperverlikler yine hat safhada. Turizm kentleri Antalya, Alanya, 
Anamur ve Mersin'in baþka yönlerine de þahitlik ettik. Antalya'nýn Þelaleleri, Alanya'nýn Kalesi ve 
Damlataþ Maðarasý, Mersin'in Cennet ve Cehennem Maðaralarý, yöresel tatlarý görülmeye deðerdi. 
Ayrýca turizm kentlerinin turistsiz daha güzel olduðunu gördük. Ve Tarsus Ashab-ý Kehf... Uzun 
uzun bu 'Yedi Uyurlarý' (doðrusunu Allah bilir) düþündük. Tefekkürlerimiz acýlý Adana kebabýna 
kadar sürdü. Kayseri, Nevþehir, Ürgüp Göreme gibi doðal mekanlardan sonra soluðu Sivas'ta aldýk.             
Anadolu'nun da Anadolusu Sivas ve Yozgat vilayetlerimizde de bizleri aðýrlayan ve rehberlik eden 
Ýmam hatip liseleri idarecilerine þükranlarýmýzý sunduk. Gezimizin ikinci etabýný baþkentimiz 
Ankara'yý da gezdikten sonra Ýstanbul yolculuðu ile noktaladýk.

Ýki yýllýk Ege- Marmara ve Ýç Anadolu-Akdeniz turlarýmýzýn sonunda bir yandan gezilerimizi 
kazasýz belasýz tamamlanmasýndan dolayý Yüce Yaratýcýmýza sonsuz þükürler de bulunurken bir 
yandan da baþta bizi bu iþe teþvik eden ve destekleyen Okul Müdürümüz Sayýn Mahmut YELEK'e, 
her türlü maddi ve manevi yardýmlarýný esirgemeyen Beyoðlu Belediye Baþkaný Sayýn Ahmet 
Misbah DEMÝRCAN’a, Beyoðlu Eðitim ve Kültür Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Sayýn Ahmet GÜR 
Beyefendiye, Sayýn Ahmet AÐIRMAN’a, Ýlim Yayma Cemiyeti Yurt Müdürleri Sayýn Fatih KARA ile 
Ahmet BÝNGÖL'e ve dergimizin tasarýmýnda ve hazýrlanmasýnda katkýlarýný esirgemeyen Sayýn 
Cihat ACAR'a teþekkürlerimizi borç biliriz.

Genç Gezginlerle Adým Adým Türkiye
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Aslî Hedef: Ýmam Hatip Ziyareti
Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuþ, mensuplarý için çalýþan 

aðabeylerimizin fikir babalýðýný yaptýðý, baþta Mahmut hocamýz olmak üzere bütün hocalarýmýzýn 

büyük bir gayret ile hazýrlamaya çalýþtýðý bir proje: “Genç Gezginlerle Adým Adým Türkiye”. 

Geleceðin insanlarýnýn yetiþtiði okulda talebelerin yaþadýðý topraklarý öðrenmek, tarihini anti 

oryantalist bir pencereden irdelemek, kültürel miraslarýmýza sahip çýkmak baþlýca amaçlar arasýnda.

Bu amaçlarýn belki de en önemlisi gidilen þehirlerin Ýmam-Hatip Liselerini ziyaret etmek. 

Çünkü Ýmam-Hatipler tek bir müessesedir. Bu müessesenin mensuplarý birbirleriyle kardeþtirler, ayný 

fikri amacý gayeler, ayný amaçlara hizmet eder ve tek bir vücut gibi hareket ederler. Ýmam-Hatipli 

demek ön safta kýyamda duran demektir. Necip Fazýl'ýn gençliðe hitabesine doðrudan muhatap olan 

demektir. Herhangi bir ortamda falanca Anadolu, meslek, fen liselerinin öðrencileri birbirleri ile 

kaynaþamazlarken; bir imam hatipli her zaman baþka bir imam hatipli ile ortak deðerlerini 

paylaþabilir. Ýþte bu imam hatiplerdeki muhabbetin gereðidir. Bütün Ýmam-Hatipler ayný çatý 

altýndadýrlar ve mensuplarý bir uhuvvet içinde yaþarlar.

Bu yýl ikincisini düzenlediðimiz projemizde Akdeniz ve Ýç Anadolu'da Eskiþehir, Konya, 

Mersin, Kayseri ve Sivas Ýmam Hatip Liselerini ziyaret ettik. Derslerini bölüp “Yusuf'un Üç Gömleði” 

kitabýný gücümüzün yettiði kadarýyla hediye etmeye çalýþtýk. Anadolu topraklarý üzerindeki 

kardeþlerimize bir okullarýnýn da Ýstanbul'un Beyoðlu Ýlçesi'nde olduðunu hatýrlatarak kapýmýzýn her 

dakika sonuna kadar açýk olduðunu vurguladýk. 

Gezi çerçevesinde ülkenin sosyal ve dini durumunu adeta bir tokat gibi yüzümüze vurduk ve 

bu hale gelmemizin altýnda yatan sebepleri kurcalamaya baþladýk. Gördük ki bu durumun apaçýk 

sebebi 1980'de Ýmam-Hatiplerin üzerinden silindir gibi geçilmesi ve 28 Þubat'ta aþýlmasý olanaksýz bir 

duvar örülmesiydi. Temeli bozuk olan bir toplumun yaþayýp ilerlemesi mümkün görülmez. Bu 

sorunlarýn derinine inip çözümler aramaya baþladýk elhamdülillah. 

Günümüzde Ýmam-Hatipler, modernitenin arasýnda sýkýþýp kalmýþ, kendi içerisinde mücadele 

vermeye çalýþan bir kurum halini almýþ. Beyazlarýn içine atýlmýþ siyah bir kýyafetin bütün çamaþýrlarý 

boyadýðý gibi Ýmam-Hatiplere gönderilen çürük nesil bu müessesenin adýný karalamakta. Ýmam-

Hatipler önce kendi içinde belirli bir çalýþma yapmalý ki þahlanýp bütün dünyaya meydan okuyabilsin. 

Ýslam'ýn temsilcileri olarak baþlarý dik, alýnlarý ak dolaþabilsinler. Allah yardýmcýmýz olsun.

Ziyaret ettiðimiz Ýmam-Hatiplerde anlaþýlýyor ki bu, biraz çaba ve gayretle mümkün. Bütün 

Ýmam-Hatiplerin baþýný çekecek, onlarý birleþtirecek bir lider ihtiyacý revaçta. Ýnanýyorum ki “Beyoðlu 

Anadolu Ýmam Hatip Lisesi” bu liderliði yapabilecek güçte. Beyoðlu Ýmam-Hatip olarak bu zorlu ve 

þerefli görevin altýndan kalkmayý Allah bize nasip eylesin.

Akif AKYILDIZ

Asli Hedef : Ýmam Hatip ZÝyareti

“BÝR EKOL, BÝR OKUL”



Besmele (BÝSMÝLLAHÝRRAHMÂNÝRRAHÎM) hakkýnda bir kitaptan okuduðum bir ifade çok 

hoþuma girmiþti. “Bir iþe baþlarken, Allah'ýn ismiyle hareket etmiþ olmak þuuru lisanla ifade 

etmek kelimeleri... Besmele budur. <<Allah'ýn ismiyle..>> veya <<Rahman ve Rahim olan Allah'ýn 

ismiyle>> manalarýna gelen her iki þeklin de, Besmele olabilmesi için zahiri manalarýný herhangi 

bir dil içinde tekrarlamak deðil, herkesin bildiðini aslýyla söylemek icap eder. Bu, tercümeyle girer 

ve sýðar iþlerden deðildir.” Evet, Üstad Necip Fâzýl böyle bahsetmiþ bir kitabýnda besmeleden. Necip 

Fâzýl'ýn da dediði gibi besmele, bir iþi yaparken Allah'ýn bize þah damarýmýzdan yakýn olduðunu 

hatýrlamaktýr ve bu þuuru lisanla ifade etmenin kelimeleridir. Ben gittiðim birçok yerde 

büyüklerimden bir besmele bahsi dinlemiþimdir. Allah'a þükürler olsun ki bu gezimizde de Yâkup 

Dede'den bir besmele bahsi dinledik. Orada besmele'nin öneminden bahsetti ve þükürler olsun bizi 

aydýnlattý. 

Bazen düþünüyorum kendi kendime ve diyorum ki, eðer büyükler Besmele'ye bu kadar önem 

veriyorlarsa onu önemli yapan nedir? Ve kýsa bir süre sonra yine þükürler olsun Üstad Necip Fâzýl'ýn 

bir kitabýnda yukarýda alýntý yaptýðým cümleyi görüyorum… Bir tebessüm alýyor beni…

Besmele öyle bir huzur verir ki insana bazen insan kendini kurtuluþa ermiþ zanneder ve 

Besmele insaný her zaman iyiye yönlendirir. Bir insan kötü bir iþ yaparken besmele çekmez. Hattatlar 

dahi hattatlýða Besmele'den baþlarlar. Çünkü bizim temel yaþam kaynaðýmýzdýr Besmele. 

Hayatýmýzda su gibi önemi vardýr. Herhalde dünyada en çok kullanýlan kelimelerden biridir. Ben bir 

günde Besmele'yi en az on kere (namazlar hariç) kullanýrým herhalde. Zaten otobüse binerken, bir iþe 

baþlarken (Allah'ýn râzý olduðu)  ve daha birçok iþ yaparken kullanýyoruz. Su içerken dahi Besmele 

çekiyoruz ve bu bizi huzurlu kýlýyor.

BESMELE ÝLE ÝLGÝLÝ BÝRKAÇ HADÝS

· Besmele ile yenen yemek bereketli olur.  [Ýbni Mace]

· Yemeðe baþlarken, Allah-ü Teâlâ'nýn adýný anýn, yani Besmele çekin! Baþýnda Besmele 

çekmeyi unutan, hatýrladýðý zaman, "Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi" desin! [Ebu Davud, Tirmizi, 

Hâkim]

· Gerçek þu ki þeytan, Besmele çekilmeyen yemeði benimseyerek kendi hakký sayar 

(Müslim, eþribe 102; Ebû Dâvûd, et ime 15)

· Bismillahirrahmânirrahim ile baþlamayan her iþ bereketsizdir, devam etmez ve 

köksüzdür. (Müsned 2/259)

· Bana öyle bir âyet indirildi ki, Dâvûd oðlu Süleyman'la ben den baþka kimseye 

indirilmedi. Bu Bismillâhirrahmânirrahim'dir. (Heysemî, 7:86)

SELAM VE DUA ÝLE...

BESMELE'NÝN ÖNEMÝ

Besmele’nin Önemi

A.Faruk ÇÝFTLER
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Seyahat. 21. yüzyýlda bir turizm faaliyeti sadece. Seyyahlar gitmiþ ve yerine turistler gelmiþ. 

Aradaki farký anlayabilmek için turizmin ne olduðunu öðrenmek gerek:

Çok yakýn zamanlara kadar gezmek, yaþadýðýn yeri terk etmek, dinlenmek için seyahate 

çýkmak halkýn nazarýnda mantýk sýnýrlarýnda kendine yer bulabilen bir mefhum deðildi. Bir yerden 

baþka bir yere gitmek tehlikeli, yorucu ve uzun süren bir fiil idi. Askerler, göçmenler, tüccarlar 

dýþýnda kimse için seyahat diye bir gündem yoktu. Halk tabakalarý arasý gelir farkýnýn fazla olmasý 

hasebiyle halk her gün çalýþýrdý. Dinlenme günleri ise Paskalya Noel gibi dini bayramlar ve 

festivallerdi. Seyyahlara yabancý ülkelerde ajan, ticaret sýrlarýný çalan kimseler gözüyle, kuþkuyla 

bakýlýrdý. Derken dünya Sanayi Devrimi ile yeni bir döneme girdi. Artýk insanlar daha az çalýþýyor, 

daha çok para kazanýyordu. Yollarýn güvenliði saðlandý. Ulaþým imkânlarý buharlý gemi ve tren ile 

hiç olmadýðý kadar arttý. Halk tabakalarý arasý gelir düzeyi azaldýkça sýradan halk, burjuvayý taklit 

etmeye baþladý.  Ýlk olarak dinlenmek için seyahate çýktý insanlar. Ýlk turistik mekânlar Ýngiltere'deki 

Bath ve Almanya'daki Baden-Baden kaplýcalarýydý. Ardýndan deniz kýyýlarýna tatil için yeni 

yerleþkeler kuruldu. Thomas Cook isimli biri gidiþatýn farkýna vardý. Ýnsanlarýn artýk zamaný ve 

parasý vardý ama iþi yoktu. Onlara bu parayý ve zamaný harcamalarý için bir fýrsat vermek 

gerekiyordu. Thomas Cook'un Turistik Mýsýr Seferleri ile turizm baþlamýþ oldu. 

Net bir þekilde görüldüðü gibi turizm bir öðrenme, anlama, aktarma,geliþtirme,inceleme, 

faaliyeti deðildir. Bir para harcama faaliyetidir. Turistlerin tek amacý ellerindeki makinelerle çat çat 

fotoðraf çekmek, hediyelik eþyalar alýp, yöresel yemekleri yemektir. Kýsacasý var olan parayý 

tüketmenin onlarca yolundan biridir sadece. Turistik bir geziden sonra elinizde kalan tek þey para 

harcamýþ olmaktýr. Dolayýsýyla gezilerinizde turist olmamak için gayret göstermenizi tavsiye 

ediyoruz. 

GEZÝ DERKEN?
Gezi Derken

Talha BOZ
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Sevgili okurlar,

Size bugüne kadar yaptýðým birçok seyahatimden kalan çýkarýmlarýmý ve seyahatini 

kolaylaþtýrabilecek olan fikirlerimi anlatmayý planlýyorum. Bu tür fikirlerimi anlatmamýn sebebi 

bütün uðraþlarda olduðu gibi, gezgin olmak isteyen insanlarýn da yoluna bir ýþýk tutabilmek, 

onlarýn ufkunu bir nebze olsa açabilmektir.

DÜNYA TURUNA ÇIKARKEN YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

1-)Seyahatte ne tür kýyafetlere ihtiyacýnýz olacaðýný iyice planlayýn.

Arkadaþlar bu konu gezginlerin en çok baþýný aðrýtan konulardan birisi; çünkü bir gezgin 

kesin olarak bir bölgede belli bir zamanda havanýn nasýl olacaðýný bilemez en fazla tahmin edebilir. 

Ýþte bundan dolayý gezginlerin meteoroloji bilimiyle aralarýnýn iyi olmasý gerekmektedir. Eðer 

aranýz meteoroloji bilimiyle iyi olursa sadece hava durumu ile yetinmeyerek kendiniz de çok ince 

hesaplar yaparak seyahatinizin kolaylaþmasýný saðlayabiliriniz. Ve þunu da eklemeliyim ki þýk 

olmak iyidir ancak yolda deðil! Çünkü yolda siz yerleþik hayatta deðilsiniz; bu yüzden yeri 

gelecek, birçok alýþkanlýðýnýzý belli bir süreliðine, belki de ömür boyu býrakmanýz gerekebilecek.

2-Yanýnýza sadece bir haftalýk kýyafet alýn.

Bu miktar size az gelmiþ olabilir ancak emin olun yetecektir. Yukarýda da belirttiðim gibi 

yolda þýk olunmaz! Bu yüzden her gittiðiniz yerdeki kýyafetleri kabullenebilmelisiniz. Eðer 

kabullenebilirseniz dünya sizin eviniz olur. Ve düþünün her gittiðiniz yerde kýyafet satan yerler 

var, zaten dünyada tamamen çýplak dolaþan bir millet yok diye içiniz rahat olabilir. Ülkemizde bu 

problem zaten yok; çünkü tekstil iþi çok ucuz ve her yerde. Yanýnýza bir haftalýk kýyafet alýn ancak 

ek þeyleri de unutmayýn. Mesela yedek ayakkabý, güneþ gözlüðü ve þapka gibi temel öðelerin 

çantanýzda bulunmasýnda yarar var. Ancak mümkünse þu an en çok yapýlan hatalardan birisi de 

akýllý telefon'un aksesuarlarýnýn çok yer kaplamasýndan dolayý eþyalarýn aðýrlaþmasý. Yolculukta 1 

gram aðýrlýk bile lüzumu yoksa çok önemlidir. Ýnsaný çok yorar.

Zamane Seyyahýnýn Notlarý

A.Faruk ÇÝFTLER

9 BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ



3-)Eþyalarýnýzý sýrt çantanýza en uygun nasýl koyacaðýnýzý belirleyin ve sýrt çantanýz ile alakalý 

olasý þeyler düþünün. (yaðmur, yýrtýlma vb.)

Düzenli biri deðilseniz sizi dize getirecek olaylar baþýnýza gelebilir. Evet, doðru dedim 

çünkü uzun seyahatlerde aðýrlýktan baþka bir unsur olan dizilim de çok önemlidir. Ondan baþka 

bir mevzu ise yukarýda da söylediðim gibi yaðmurun olasý olduðu bir yere sýrt çantanýz için 

korumasýz gidiyorsanýz çok zorlanacaksýnýz demektir. Sýrt çantalarý için korumalar çoðu sýrt 

çantasý üreticilerinin dükkânlarýnda bulunmaktadýr.

4-) Gideceðiniz yerin kültürünü öðrenin.

Bu üç meseleden farklý olarak kültür meselesi de çok önemli bir meseledir. Çünkü bir 

yere gitmeden o yerin kültürünü, dini inanýþlarýný vb. þeyleri araþtýrmazsanýz orada çok ciddi 

problemler yaþayabilirsiniz. Mesela Asya ülkelerinde dini inanýþa ve örfe çok önem 

verilmektedir. Hatta bazý ülkelerde örfe aykýrý hareket etmek suçtur. Bu tür þeylere dikkat 

ettiðiniz takdirde seyahatiniz çok zevkli bir hal alacaktýr.

Ýhtiyacýnýz olan þey daha çok kýyafet deðil; cesaret, heyecan ve yolda olma tutkusudur.

Zamane Seyyahýnýn Notlarý
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26 Mayýs 2013. Saat sekiz sularýnda Fatih Sultan Mehmed Köprüsü üzerinde Avrupa'yý 

arkamýzda býrakýp Asya topraklarýna giriyoruz. 

Ýlk duraðýmýz Söðüt. Söðüt sýnýrlarý içerisindeyiz. Söðüt küçük bir yerleþke… Ertuðrul Gazi 

Türbesi'nde buluyoruz kendimizi. Sanduka’nýn etrafýnda farklý ülkelerden topraklar bulunmakta. 

Türbeden sonra Çifte Minareli Hamidiye Camii'nin içinde buluyoruz kendimizi. Geneli ahþap 

caminin. Avlusunda Söðüt Çocuk Kütüphanesi var.

Bilecik merkeze Söðüt'ten varýþýmýz 30 dakikayý buldu. Edebalý Türbesine giderken sol 

tarafta görülmeye deðer bir þelale ile karþýlaþýyoruz. Bilecik'te dikkat çekmesi gereken en önemli 

þeylerden biri de tarihi eserlerin çoðunun Sultan Abdülhamid döneminde restore edilmesi. 

Ýznik'e ulaþtýðýmýz zaman ilk uðraðýmýz Ayasofya Camii oluyor. Ýbadete yeni açýlmýþ bir cami. 

Rehberliðimizi Faruk adýnda bir imam yapýyor. Faruk Bey 6 dil 

biliyor. Arapça, Ýngilizce, Rusça, Almanca, Fransýzca ve Türkçeyi 

sayarsak bir de Türkçe. 8 ay bir süre için Ayasofya imamlýðý yapmýþ. 

Halen kilise havasý veren cami 7. Konsülün toplanma yeri olma 

özelliði de taþýyor. Namazý eda ettikten sonra Ýznik'i kuþbakýþý gören 

bir tepeye çýkýyoruz. Ýznik bir taraftan Ýznik Gölü bir taraftan þahane 

bir görüntü býrakýyor hafýzalarýmýzda. Daha sonra Süleyman Paþa 

Medresesi'ne giriyoruz. Ýlk Osmanlý medresesine… Yorgunluk bizi 

bizden aldý. Köfteci Yusuf'ta köftenin tadýna vardýktan sonra nasýl 

uyuduðumuzu anlayamadýk bile.

ADIM ADIM EGE-MARMARA

Adým Adým Ege - Marmara

Akif AKYILDIZ
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27 Mayýs sabahý Ýznik ÝHL yurdunda güzel bir kahvaltý yaptýk. Kütahya'ya yola çýktýk. 

Kütahya'da konaklama fýrsatý bulamadýk. Mola için Kütahya ÝHL'ye uðradýk. Yarým saat kadar 

sonra Afyon'a doðru yola çýktýk. Afyon'da karnýmýzý doyurup Ýmaret (Gedik Ahmed Paþa) Cami'ne 

gittik. Þadýrvanýnda güzel bir özellik var bu caminin. Þadýrvanýn bir ucundan diðer ucuna fýsýltý ile 

konuþsanýz dahi ses iletimi var. Atalarýmýz ne güzel yapmýþ! Afyon evlerinin de geneli ahþap. Dar 

sokaklarda ilerleyerek Afyon Ulu Cami'ne vardýk. Her yeri ahþap bu caminin. Betondan arýnmýþ 

nadide camilerden. 40 ahþap direkten oluþan camide tek bir tane çivi dahi yok! Ve tavanýnda bütün 

Kur'an yazýlmýþ durumda. Ne kadar mirasý bizlere eksilerek kalsa da… Caminin içinde 140 senelik 

bir saat var. Ýsmi Ýzmir. Bir de camide Osmanlý'nýn son müftüsü Hafýz Ali Rýza Efendi'nin mezarý 

bulunuyor. Gariptir ki bu mezar 2005 senesinde rüya ile keþfedilmiþ. Enteresan diyoruz ve Afyon 

Kalesi manzaralý bir yerde fotoðraf çektirdik.

Denizli'ye Afyon'dan üç saat kadar yol gittik. Ýkindi namazýný Kaplanlar Cami'nde kýldýk. 

Büyük bir þehir… Apartmanlar boy gösteriyor. Denizli'den bir gelenek aktarayým sizlere… 

Denizli'de sünnet edilen çocuklara sigara 

içiriyorlarmýþ âdet olarak. Çok þaþýrdýk 

açýkçasý. Bildiðiniz üzere Denizli horozuyla 

ünlüdür. Öðrendik ki bu horozlar 4 dakikaya 

kadar ötebiliyorlarmýþ. Caddelerinin saðý 

solu palmiye aðaçlarýyla süslü þehirde 

Muhtar Kebap diye meþhur bir kebapçý 

varmýþ. Tandýr kebabýnýn tadýna orda vardým 

hakikaten. Osmanlý'dan kalma bir yemek 

tandýr… 

Adým Adým Ege - Marmara

“BÝR EKOL, BÝR OKUL”
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Kuzu eti ve pideden oluþuyor. Yanýnda da Denizli yayýk ayraný… Yeme de yanýnda yat! 

Denizli'de kahvaltýyý Ertuðrul Gazi Tekden arkadaþýmýzýn babasýnýn hastanesi olan Tekden 

Hastanesinde yaptýk. Denizli'nin ismi de þurdan geliyor. Denizli'ye önceleri çok domuz gelirmiþ. 

Adý da domuzlu imiþ. Deðiþe deðiþe Denizli olmuþ. Denizli'den Pamukkale'ye uðramadan 

ayrýlamazdýk. UNESCO dünya mirasý listesine alýnan Hierapolis'i gezdik. Akabinde Pamukkale 

Travertenleri... Denizli'den Aydýn'a geçiþ yaptýk. 

Aydýn'da Aydýn ÝHL'ye uðrayýp yemek yedik ve Efes'e doðru yola çýktýk.  Efes'te yaklaþýk 

bir saat gezi yaptýk. Selçuk'a doðru yola çýktýk. Selçuk'ta Ýsa Bey Cami'nde ikindi namazýný eda 

ettik. Bundan sonra Kestanepazarý'nda kalacaðýmýz yere yola çýktýk. Gariptir ki þoförlerimiz bizi 

taþýyamayacaklarýný söylediler! Biz de metroyla Konak Meydaný'na indik. Kemeraltý ve Kordon'da 

dolaþtýk. Hisar Camii'nde yatsý namazýný eda ettik. 

29 Mayýs'ta Manisa'dayýz. Mesir macunundan tattýk. Manisa tarzanýný tanýdýk. Manisa 

kebabýný tattýk. Damaðýmýzda kalan tatlardandý. Bir buçuk saat aradan sonra Bergama'ya vardýk. 

Enes Þamil Kiraz'ýn bahçesinde Özbek pilavýnýn tadýna vardýk. Doðal ortam, temiz hava…

Akhisar'a doðru yola çýktýk. Akhisar'da Köfteci Hünkar'da köftemizi yedik. 30 Mayýs'ta  

Akhisar'dan ayrýldýk. Balýkesir'deyiz. Ýmam-Hatip ziyaretinin ardýndan Zaðanos Paþa Camii'ne 

vardýk. Savaþtepe'de, Akpýnar Alabalýk'ta enfes 

kaþarlý alabalýk yedik. Bursa'ya doðru yola 

çýktýk. Susurluk'a vardýk bir saat içinde. 

Susurluk ayranýný tattýk Susurluk'ta. 

31 Mayýs Ulu Camii'nde Cuma 

namazýný kýldýk. Emir Sultan Türbesi, Tophane 

Meydaný, Yeþil Cami ardýndan Çýnar Kebap'ta 

meþhur Bursa iskender'ini tattýk. Artýk 

“Medeniyetler Baþkenti”ne dönüþ baþladý. Bu 

gezimiz acýsýyla tatlýsýyla sona erdi. Allah nice 

geziler nasip etsin!

Adým Adým Ege - Marmara

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ



14

BÝLECÝK

ÝZNÝK-AÇIK HAVA MÜZESÝ-

Þeyh Edebali Türbesi; Osmanlý Devleti'nin manevi kurucusu olan Þeyh Edebali'nin cenazesinin 
bulunduðu türbedir.

Türbe, Orhan Gazi tarafýndan Bilecik þehrinin yukarý kýsýmlarýnda küçük bir tepe üstüne yaptýrýlmýþ.  
Eskiden kubbeliymiþ. Lakin Yunanlýlarýn yaptýklarý saldýrýlarla tahrip edilen türbenin üzerine kiremit 
çatý örtülmüþ. Yunanlýlar ayný muameleyi Osman Gazi'nin babasý Ertuðrul Gazi Türbesi'ne de 
yapmýþlar. 

Ertuðrul Gazi Türbesi, Osmanlý Beyliði'nin kurucusu Osman Gazi'nin babasý Ertuðrul Gazi'nin 
Bilecik ilinin Söðüt ilçesinde bulunan türbesidir. Türbenin içinde küçük bir levhada þöyle yazýyor: 
“Pencere kepenklerindeki bu delikler 1921' de Söðüt'ü iþgal eden Yunanlýlarýn mezara sýktýklarý 
kurþun izleridir.”  Yunanlýlar benzer bir  hakareti de Bursa'daki Osman Gazi türbesinde de yaptýlar.

Ýznik ismi, eski adý  Nikéa'dan gelmektedir. 
Dönemde yaygýn bir dönüþtürme kuralýna 
göre Rumca adýn önüne 'sur içinde' 
anlamýnda olan is eki getirilerek isnikéa adý 
Türkçede Ýznik olmuþtur. 

Ýznik'e okul ile gitmeden önce bir de 
ailemle gitmiþtim. Ama arkadaþlarla 
gidince bi ayrý güzel. Ýznik'te, Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlý'dan izler 
görüyoruz. Ayrýca Hristiyanlýk için de 
önemli bir yer Ýznik. Çünkü 1. ve 7. Konsül 
burada toplanmýþ.  Birçok devlete de 

baþkentlik yapmýþ olan Ýznik adeta “açýk hava müzesi”. (Gölü de unutmamak gerekir.)

Ýznik Ayasofya Camii, dört bir tarafý surlarla çevrili Ýznik'in merkezinde bulunuyor. Hýristiyanlýkla 
ilgili önemli kararlarýn alýndýðý 1 ve 7. konsül bu kilisede toplanmýþtýr. 1331'den sonra Orhan Gazi 
camiye dönüþtürdüðü kiliseye Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde, Mimar Sinan bir 
mihrap ilave etmiþtir. Camiinin bir kýsmý ibadet amaçlý kullanýlýrken bir kýsmý da müze amaçlý 
kullanýlýyor. Yani Hýristiyanlýk motifleri kapatýlmamýþ. Biz namaz kýlarken Hristiyanlar da gelip 
kiliseyi(?) gezebilirler yani.

Osmanlý'da ilk bilim yuvasý nerede kuruldu denirse, bunun Orhan Bey zamanýnda 1330'da Ýznik'te 
kurulan Ýznik Medresesi olduðunu söyleyebiliriz. Manastýrdan çevrildiði için Manastýr Medresesi 
olarak da bilinir. Bu medresede, zamanýnýn tanýnmýþ müderrislerinden Davud el-Kayserî, Taceddin-i 
Kürdi,  Alaeddin Ali Esved'in eðitim verdiðini biliyoruz.  Müderrisler Selçuklu medreselerinin 
bulunduðu Konya, Kayseri ve Aksaray'dan Ýznik'e gelerek de dersler vermiþtir. Mýsýr, Suriye, Ýran ve 
Türkistan gibi ülkelerden ünlü hocalar da getirtilmiþtir. Çünkü Osmanoðullarýnýn medreseleri 
olmadýðýndan dýþarýdan müderris getirme ihtiyacý doðmuþtur. 

Beþ Þehir

B E Þ  Þ E H Ý RB E Þ  Þ E H Ý R Musa BAKAR
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AFYON
1472 yýlýnda Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden olan Gedik Ahmet Paþa tarafýndan inþa ettirilen 

Afyon Ýmaret Camii, Gedik Ahmet Paþa Camii olarak da adlandýrýlýyor. Bu muazzam mimariye 

sahip olan ibadet mekânýnýn  bir minaresi var ve tek þerefeli. Ýmaret Camii Camii'nin burmalý ve yivli 

minaresi Osmanlý taþ iþçiliðinin en güzel örneklerindendir. Minareye dikkatli bakýnca maviliði fark 

ettik ve onlarýn da yivler arasýna yerleþtirilen lâcivert renkli Kütahya çinisi parçalarý olduðunu 

öðrendik.

Anadolu'daki ahþap camilerin en güzel örneklerinden bi amanda 

Afyon'un da en büyük ve en eski camii. Selçuklu valisi Sahib Ata Fahreddin Ali'nin oðlu Nusreddin 

Hasan Bey tarafýndan 1273 tarihinde yapýlmýþtýr. Ben Ýmam-hatip ziyaretinden dolayý 

gidememiþtim ama arkadaþlarýmýn anlattýðýna göre içeri girince buram buram ahþap kokusu 

geliyormuþ. Sütunlarý ve tavaný ahþap olan camiinin eskiden tavanýnda Kur'an ýn tamamý yazýlý imiþ. 

Öðrendikleri bir ilginç bilgi de camiide hiç çivi kullanýlmamýþ olmasý. Ayrýca camiinin minberi 

günümüze kadar orijinal þekliyle ulaþmýþ. Camii, 40 ahþap direk üzerine oturtulmuþ olmasý 

sebebiyle “Kýrk Direkli Camii” olarak da anýlmaktadýr.

 

 

ri olan Afyon Ulu Camii ayný z

Beþ Þehir

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ
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MANÝSA
Manisa Sultan Camii

Kanuni Sultan Süleyman, annesi Ayþe Hafsa Sultan adýna Mimar Acem Ali'yi cami, medrese, sýbyan 

mektebi, imaret ve hankahtan (derviþlerin sohbet ve zikir için toplandýklarý yer) meydana gelen bir 

külliye inþa etmesi için görevlendirmiþ. 1522 yýlýnda tamamlanan bu yapýlara daha sonra dar-üþ þifa 

ve çifte hamam ilave edilmiþ. Cami 16.yüzyýl Osmanlý mimarisinin Manisa'daki en önemli 

örneklerinden. Ünlü Mesir Macunu'nun halka saçýldýðý cami olmasý sebebiyle halk arasýnda Mesir 

Camii adýyla da anýlmakta. Mesir Macunu'ndan bahsetmiþken hikayesini de anlatmadan geçmek 

olmaz. Þöyle ki: 1522 yýlýnda Yavuz Sultan Selim'in eþi, Kanuni Sultan Süleyman'ýn annesi Ayþe 

Hafsa Sultan hastalanýnca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, 41 çeþit baharatý karýþtýrarak elde 

ettiði ürünü Sultan'a yedirmiþ. Bir süre sonra iyileþen Ayþe Hafsa Sultan, bu macunun her yýl ayný 

dönemde üretilerek halka saçýlmasýný buyurmuþ. 

Bunun üzerine her yýl nevruz günü 41 çeþit baharat 

karýþtýrýlarak hazýrlanan mesir macunu, Sultan 

Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçýlýyor. 

Minare ve kubbelerden saçýlan ve þifalý olduðuna 

inanýlan mesir macununu kapabilmek için 

Türkiye'nin çeþitli illerinden Manisa'ya gelerek 

Sultan Meydaný'nda toplananlar ilginç görüntüler 

oluþturuyor. 

Beþ Þehir

“BÝR EKOL, BÝR OKUL”
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BALIKESÝR
Zaðanos Paþa Camisi; 1461 yýlýnda Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Zaðanos Paþa tarafýndan 

Balýkesir'de bir külliye olarak yaptýrýlmýþ. Günümüzde hamamý ve camisi ayakta. Cami, Fatih'in 48 

adamýnýn görevlendirilmesiyle 6 haftada yaptýrýlmýþ ve 3 

Mart 1461 günü büyük bir törenle ibadete açýlmýþ. Kýble 

tarafýndaki dýþ cephesinde bir mermer saat bulunuyor. 

Baþka camilerde örneði olmayan ve 02.30'u gösteren bu 

mermer saatin dýþ cepheye koyulma sebebi ise bilinmiyor. 

1000 kiþilik kapasitesiyle Balýkesir'in en büyük camisi 

Zaðanos Paþa Camisi, Balýkesir'in tam ortasýnda yer 

almakta. Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluþ Savaþý döneminde 

bu camide bir hutbe vermiþ ve vataný kurtarma 

konusunda halký heyecanlandýrmýþtýr. Ayrýca Mustafa 

Kemal'in hutbesini okuduðu ilk ve tek camiidir. Biz bu 

güzelliði yaþayamazsak da camiinin minaresinden þehrin 

her tarafý izlenebilmekte imiþ.

Beþ Þehir

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ
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EGENÝN   ÝNCÝSÝ  :   ÝZMÝR

ÝZMÝR SAAT KULESÝ

   Ýzmir, Türkiye'nin en büyük 3.þehri.Yunan adalarýna yakýnlýðýndan dolayý ve 1.Dünya Savaþý 

sonrasý Yunan iþgali ve 1492 yýlýnda Sultan 2.Bayezid'in Endülüs'ten getirdiði Yahudileri buraya 

yerleþtirmesin- den dolayý þehirde çok fazla Rum ve Yahudi yaþamakta. Ýzmiri ikiye bölen körfezin 

kuzey kýsmýnda zenginlik ve refah hüküm sürürken, körfezin güney kýsmý ise gecekondularla 

doludur.

   Biz ise Aydýn'dan geldiðimiz için þehre güneyden giriyoruz -bir Ýzmirli olarak bu manzaradan 

utanýyorum- ve Kestanepazarý'nda akþam yemeðimizi yedikten sonra kýsa bir þehir turu için Konak'a 

iniyoruz.

   Sultan II. Abdülhamit'in tahta çýkýþýnýn 25. yýlý için 1901'de Sadrazam Mehmet Said Paþa tarafýndan 

yaptýrýlan kule 25 metre boyunda olup, Kuzey Afrika temasýndan esinlenilmiþ. Kulenin saati Alman 

Ýmparatoru II. Wilhelm'in hediyesi imiþ. 1974 Ýzmir Depremi sýrasýnda hasar alan kulenin saat 

kadranlarý üzerindeki son kat yýkýlmýþ ve saat depremin oluþ saati olan 02.04'te durmuþ. Ýki yýl 

içerisindeyse kule onarýlmýþ ve saat tekrar çalýþýr 

vaziyete getirilmiþ.

 

 Saat kulesini gece görme þansýný 

yakaladýðýmýz için þanslýyýz. Eskiden kulenin 

yanýnda bir tramvay hattý çalýþýrmýþ. Bugün de 

Ýstiklal Caddesi ve Bursa'da bulunan nostaljik 

tramvay gibi buraya da bir tramvay hattý çekilebilir.

Ege’nin Ýncisi Ýzmir

Þamil KÝRAZ

“BÝR EKOL, BÝR OKUL”
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KEMERALTI ÇARÞISI

ÝSA BEY CAMÝÝ

   Bu çarþý, 1650-1670 yýllarýndan itibaren deniz kýyýsýnýn 

doldurulmasý ve yeni yerleþim alanlarý ile ticarethanelerin 

açýlmasý ile oluþturulmuþ. 1592'de inþa edilmiþ Hisar Camii'nin 

bulunduðu mevkiden yayýlmaya baþlamýþ. 

   Çarþýnýn en önemli yapýsý 1744 yýlýnda Hacý Beþir Aða 

tarafýndan  yaptýrýlan Kýzlaraðasý Haný'dýr. 

E f e s ' t e n  a y r ý l d ý k t a n  s o n r a  h e m  

namazýmýzý kýlmak hem de camiyi 

gezmek için Ýsa Bey Cami'nde mola 

veriyoruz. 

Ýzmir'in Selçuk ilçesinde,  Artemis 

Tapýnaðý'yla Saint Jean Kilisesi  arasýnda 

olan bu cami 1375 yýlýnda Aydýnoðlu Ýsa 

Bey tarafýndan yaptýrýlmýþ. Ýsa Bey 

Camii,Türk  mimarlýk tarihinin Anadolu 

Beylikleri dönemine ait en eski ve 

gösteriþli eserlerinden biriymiþ. 

Sultanahmet, Süleymaniye ve benzeri 

camilerde gördüðümüz avlu sistemi ilk kez burada denenmiþ. 19. yüzyýlda kervansaray olarak da 

kullanýlmýþ. Caminin doðu ve batý kapýsýnýn üstünde yükselen iki minareden birisi tamamen, 

diðerinin ise þerefeden yukarýsý 16. yüzyýlýn ortalarýnda meydana gelen depremlerde yýkýlmýþ. 

Caminin alt kýsmýnda hediyelik eþya dükkânlarý var fakat bütün dükkânlar gibi hepsi çok 

pahalý. Bu dükkânlardan birinin sahibi ise bu caminin eski imamýymýþ ve dükkânýnda birçok dile 

çevrilmiþ Kur'an satýyor ve gelen turistlere teblið ediyormuþ. Ayný zamanda bu camiyi kendisi bize 

tanýttý.

 

 

 

 

Kemeraltý Çarþýsý 

ilk yýllarýnda üzeri tonoz ve kiremit örtülü, sokaklarý kaplayan 

bir kapalý çarþý görünümündeymiþ. Bugün üzeri açýk olan ara 

sokaklarýn bir bölümünün de üzeri beþik tonozla örtülü idi. 

Günümüzde Ýzmir'in en önemli alýþveriþ mekanýdýr.

   Tonoz ve kubbeli bazý dükkânlar özelliðini korumuþ 

olmalarýna raðmen bu çarþýyý modern iþ merkezleri, 

maðazalar, kafeteryalar ve sinemalar iþgal etmekte. Bunlarýn 

yaný sýra Türk el sanatlarý örneklerini yansýtan seramiklere, 

çini panolara, aðaç eserlere, madeni eserlere, düz dokuma 

yaygýlarý ile halý ve kilimlerin satýþýnýn yapýldýðý dükkânlar da 

burada bulunmakta. Biz çarþýyý gece gezdiðimizden dolayý 

bütün dükkânlar kapalýydý; bu yüzden çarþýnýn canlýlýðýný, 

Kýzlaraðasý Haný'nda çay içme zevkini tadamadýk.

Ege’nin Ýncisi Ýzmir

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ
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PAMUKKALE - HÝERAPOLÝS

Denizlinin en büyük cazibe merkezi  UNESCO Dünya Mirasý 

Listesine 1988 yýlýnda girmiþ. Zaten bizim de Denizliye uðramamýzýn temel sebebi de burasý.

Bize anlatýlana göre, çirkinliðinden býkan çoban kýzý, canýna kýymak için kendini sulara atar 

ve Hierapolis'in sularýnda güzeller güzeli bir kýza dönüþür.

Hierapolis'in temelleri Frigler döneminde atýlmýþ ve adýný Helenistik dönemin Bergama 

kralý Telephoss'un karýsý Hiera'dan alýr. Bu kent Hýristiyanlýðýn Anadolu'da yayýlmasýnda en 

önemli rollerden birini üstlenenmiþ, ayný zamanda Ýsa'nýn on iki havarisinden biri olan 

St.Philippe'in öldürüldüðü kentmiþ. Bu nedenle MS.4.yüzyýlda da onun anýsýna din merkezi ilan 

edilen Hierapolis, daha sonra doðunun kýlavuzu unvanýný alarak I.S. 96 ile 162 yýllarý arasýnda en 

parlak dönemini yaþamýþ. Ý.S. 395 yýlýnda Bizans yönetimine geçen Hierapolis artýk Piskoposluk 

merkezi hâline gelmiþ. Fakat günümüzde gezimizde gördüðümüz üzere tiyatrosundan baþka 

ihtiþamý kalmamýþ harabe bir kent…

Doða ile tarihin eþsiz buluþmasý Pamukkale'de bulunan ve Kutsal Kent anlamýna da gelen 

Hierapolis antik kentine girdiðimizde çok sayýda yabancý turistle karþýlaþýyoruz fakat bizden baþka 

Türk'e rastlamýyoruz. Ýnsanlar bu güzelliði görmek için binlerce km öteden geliyor fakat biz 

kafamýzý kaldýrýp bakmýyoruz bile.

Travertenlerin nasýl oluþtuðu hakkýnda kýsa bir bilgi vermek gerekirse, termal suyun 

içindeki kalsiyumun çökelmesi ile oluþmuþ. 2700 metre uzunluðunda ve 160 metre 

yüksekliðindeymiþ. Parlak beyaz rengiyle Pamukkale'yi 20 km uzaklýktan bile görmek 

mümkünmüþ. Pamukkale'deki sularýn sýcaklýklarýnýn (her ne kadar bizim girdiðimiz su soðuk da 

olsa) 35-100 C arasýnda deðiþtiðini söylediler.

Pamukkale-Hierapolis

Ege’de Antik Kentler

A N T Ý K  K E N T L E R
(Hierapolis-Efes-Bergama)

A N T Ý K  K E N T L E R
(Hierapolis-Efes-Bergama)

Þamil KÝRAZ

“BÝR EKOL, BÝR OKUL”
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Termal maden sularýnýn varlýðý 

v e  y ö r e n i n  o l a ð a n ü s t ü  

g ö r ü n ü m ü  a n t i k  ç a ð  

insanlarýný da etkilemiþ. 

Dönemin zenginleri Roma'nýn 

ve  A n a d o l u ' n u n  ç e þ i t l i  

b ö l g e l e r i n d e n  g e l i p ,  

yaþamlarýnýn son dönemlerini 

H i e r a p o l i s  k e n t i n d e  

geçirmiþlerdir. Buraya eski 

z a m a n ý n  A n t a l ya ' s ý  d a  

diyebiliriz.Bu nedenle kentin 

Nekropolis'i (mezarlýðý) son 

derece anýtsal ve deðiþik yörelere ait mezarlarla süslüdür.

Yapýlan kazýlarda bulunan tarihi eserler, Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde 

sergilenmekteymiþ fakat bizim vaktimiz kýsýtlý olduðundan girme fýrsatý bulamadýk.

Her ne kadar Hierapolis kadar meþhur olmasa da Buldan Ýlçesi'ndeki Tripolis ve Honaz 

Ýlçesi'ndeki Colossea antik kentlerine de uðramak gerekir.

Beyazlara bürünmüþ bu kutsal kentten ayrýlýrken bu yýlki gezimizin en güzel mekânýndan 

ayrýlmýþ oluyoruz.

EFES

Efes Antik Kenti Ýzmir'e oldukça yakýn mesafede tarihi harabelerden oluþan turistik 

mirasýmýz. Efes ve çevresindeki yerleþik yaþamýn izleri M.Ö 6000 yýlýna kadar uzanmakta. Efes 

Harabeleri'nin yaný sýra dünyanýn yedi harikasýndan biri olan Artemis Tapýnaðý da bölgede yer 

almakta.

Efes Antik Kenti'nde ortaya çýkarýlan yapýtlar bize dönemin hayatý açýsýndan keyifli bir 

hikâye sunuyor. Ýzmir þehir merkezi ve Kuþadasý'na yakýnlýðýnýn da etkisiyle Efes'i yýlda yaklaþýk 

1,5 milyon turist ziyaret ediyor, siz de en kýsa sürede bu sayýya dâhil olun derim. Türkiye'nin en çok 

ziyaret edilen turistik merkezlerinden biri olan Efes Antik Kenti'ne akþamüzeri vardýðýmýz için çok 

fazla gezemiyoruz. Efes'te birçok farklý þehir kurulduðundan ve yer deðiþtirmelerden dolayý, 

kalýntýlar 8 kilometrelik  bir alana yayýlmýþ. Efes Antik Kenti olarak gezilen bölge ise o dönemin 

geliþmiþ þehir yapýsýný, yaþantýyý ve mimariyi 

gözlemlemek için en iyi bölgedir. Antik Bölge'de ve Efes-

Selçuk civarlarýnda arkeolojik kazý çalýþmalarý hâlâ devam 

etmekteymiþ. Antik kent, 1994'ten beri UNESCO dünya 

mirasýnýn kapýsýnda bekletilmekte.

Egede Antik Kentler

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ
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MEÞHUR MEKÂNLAR

TÝYATRO:24.000 kiþilik dev tiyatronun antik dünyanýn en büyük tiyatrosu olduðu düþünülüyor. 

Oturaklar tüm ihtiþamýyla ayakta olsa da, üç katlý sahnesi yýkýlmýþ. 

KÜTÜPHANE: Efes Antik Kenti'nin simgesi, Efes deyince hepimizin kafamýzda canlandýrdýðýmýz 

yegâne þey, Celcus Kütüphanesi. M.S 125 yýlýnda inþa edilen yapýnýn etkileyici giriþ kapýsý, orijinal 

parçalarýyla restore edilmiþ. O zamanlar parþömen-ler sarýldýðý rulolar þeklinde tutulmaktaydý ve 

12.000 rulo alacak kapasiteydi. Bu kütüphanenin karþýsýnda o dönemin zenginlerinin yaþadýðý hatta 

içinde kalorifer sistemi ve hamamlarýn bulunduðu yamaç evler bulunmakta.

ARTEMÝS TAPINAÐI : Dünyanýn 7 harikasýndan 

biri kabul edilen tapýnakta arkeolojik çalýþmalar 

1870'li yýllarda baþlamýþ, maalesef günümüze 

birkaç mermer parçasý kalmýþ. Bunlarýn bir kýsmý 

Londra'da, bir kýsmý da Ýstanbul Arkeoloji 

Müzesi'nde sergilenmekte.

MERYEM ANA EVÝ : Selçuk'a 7 km uzaklýktaki ev, 

Hýristiyanlar için önemli dini merkezlerden biri 

kabul edilmekte. Kimilerince Hz Meryem'in 

yaþadýðý son ev olarak kabul ediliyormuþ. 

ST. JEAN BAZÝLÝKASI: Selçuk'ta bulunan bazilika Ýsa'nýn en sevdiði havarisi Yuhanna adýna 

yapýlmýþ ve mezarýnýn burada bulunduðu iddia edilmekte. Fakat yapýlan çalýþmalarda bu adamýn 

mezarýna ulaþýlamamýþ.

 

Egede Antik Kentler

“BÝR EKOL, BÝR OKUL”
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BERGAMA(PERGAMON)
  MÖ 241 yýlýnda 1.Attalos tarafýndan kurulan 

Pergamon Krallýðýna baþkentlik yapmýþtýr. 

Günümüzde Ýzmir'e 103 km uzaklýkta olan 

Bergama, 2014 yýlýnda UNESCO Dünya Mirasý 

listesine girmiþtir. Türkiye'de kurulan ilk 

a r k e o l o j i  m ü z e s i n i  d e  b u l u n d u r a n  

Bergama'daki tarihi mekânlar baþlýca þöyledir:

Akropolis: Akropol son derece dik bir tepe 

üzerinde kurulmuþtur. Yaklaþýk 300 m. 

yükseklikteki bu tepeye kývrýlarak týrmanan bir 

yoldan çýkýlýrdý. Biz ise teleferik sistemi ile 

tepeye çýktýk. Ýlk çaðlardan bu yana iskân yeri 

olan tepenin üstünde Bergama Kral Saraylarý 

yer alýr. Binalarýn alt bölgesinde Athena Tapýnaðý vardýr. Ayrýca Kütüphane ve Trajan tapýnaðý da 

bulunmaktadýr. Bunlarýnda altýndaki terasta Zeus Sunaðý bulunmaktaydý fakat ne yazýk ki 

Osmanlý zamanýnda Berlin'e kaçýrýlmýþtýr. Dünyadaki en dik tiyatrolardan birisi de burada yer 

almaktadýr. Maalesef her yýl bu tepenin yandýðýna þahit olmaktayým. Bergama'da ziyaret ettiðimiz 

tek yer olan bu tepe, görebileceðimiz en rüzgârlý mekânlardan biri olarak hepimizin hafýzasýnda 

yer edinmiþtir.

Kütüphane: Athena kutsal alanýnýn kuzeyinde bitiþik yapý ünlü Bergama kütüphanesinin 

kalýntýlarýdýr. Kütüphane, II. Eumenes devrine ait olup 13 X 15m boyutlarýnda büyük bir okuma 

odasýna sahiptir.200.000 ruloluk kapasitesi bulunan kütüphanenin en büyük rakibi Ýskenderiye 

Kütüphanesiydi.

Tiyatro: Bergama Tiyatrosu Akropolis'e kurulmuþ olup, Helenistik dönemin en güzel 

mimari eserlerindendir. Dünyanýn en dik tiyatrolarýndan biri olan yapý 10.000 kiþiliktir. 

Dionysos Tapýnaðý:  Bergamalýlar bu göz alýcý tapýnaðý 250 m’lik tiyatro terasýnýn 

kuzeyinde bütün gezi yerine egemen olacak þekilde inþa etmiþlerdi. Uzun bir yolun bitiþ 

noktasýnda yer alýþý ve bütün gözleri üzerinde toplayan bir anýt oluþu ile bu eser, Roma sanat 

anlayýþý ile birlikte Avrupa Barok mimarisini de etkilemiþtir. 

Zeus Sunaðý: Athena Tapýnaðý alt terasýnda 25 m kadar aþaðýsýnda bulunuyordu. 

Akropolde   yalnýz temelleri görülebilen sunaðýn tüm mimari parçalarý ve kabartmalarý bugün 

Berlin Müzesinde eskisine yakýn bir þekilde tamamlanarak sergilenmektedir.

Asklepion Asklepion ilk çaðlarda dünyadaki önemli saðlýk merkezlerindendir. Buradaki 

tedavi þekilleri arasýnda þifalý su, çamur kürü, spor, psikoterapi yer almaktadýr. Giriþte solda 

bulunan yapý Asklepios tapýnaðýdýr. Burada su sesi ve telkinlerden faydalanarak hastalarýn 

iyileþmesi saðlanýrdý.

Serapis Tapýnaðý: Eski Bergama'nýn en büyük yapýsý, halkýn kýzýl avlu olarak adlandýrdýðý 

kýrmýzý tuðla ile inþa edilmiþ olan ve Mýsýr tanrýlarýna adanmýþ olan tapýnaktýr. Sonradan kiliseye 

çevrilip dünyanýn ilk yedi kilisesinden biri olmuþtur. Tapýnaðýn bir kýsmý günümüzde cami olarak 

kullanýlmaktadýr. Fakat vakit kýtlýðýndan dolayý birçok yer gibi bu muhteþem yapýyý da gezemedik.

Egede Antik Kentler

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ
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Oysa el yazmalarýnýn ne eðreti bir ölümsüzlüðü vardýr! Bir yapý çok daha saðlam, kalýcý ve dayanýklý 

bir kitaptýr! Yazýlý sözü yok etmek için bir meþale ve bir barbar yeterlidir. Ýnþa edilmiþ bir sözü ortadan 

kaldýrmak için toplumsal bir devrim, bir dünya devrimi gerekir… 

-Victor Hugo

Bursa'nýn son yýllarda maruz kaldýðý en büyük darbelerden birisi -çoðu insan tarafýndan 

olumsuz deðerlendirilmese de- restorasyon etkinlikleri. Yýpranmýþ tarihi binalarýn aslýna uygun 

olarak onarýlmasý ve halkýn hizmetine tekrar açýlmasý amacýyla yapýlan bu faaliyetler, Bursa'da çok 

farklý bir yüzle çýkýyor karþýmýza. Evet hanlar, hamamlar, külliyeler,  onarýlýyor, bunun için üst düzey 

emekler harcanýyor, yatýrýmlar yapýlýyor ve yýllar süren emeklerin ardýndan ecdadýmýzýn bize 

býrakmýþ olduðu o harikulade eserler tekrar karþýmýza çýkýyor. Karþýmýza çýkan eserler aslýna ne 

kadar uygun, yapýlan faaliyetler binalara faydadan çok zarar mý veriyor, ben bunu tartýþmýyorum.  

Bu konuyla ilgili herhangi bir çalýþmam veya bilgim yok. Ama sadece benim deðil düþünce ve 

gözlemleri belli kiþilere veya ideolojilere göre þekillenmeyen, düþünceleri baþka insanlarýn 

düþünceleri  veya menfaatler üzerinden þekillenmeyen herkesin açýkça görebileceði bir gerçeklik, 

Bursa'da restorasyona maruz kalmýþ neredeyse her binada karþýmýza dikiliyor. Restore edilen 

binalar burjuvanýn eline teslim edilmiþ durumda… Yapýlýþ amacý halkýn ihtiyaçlarýný karþýlamak 

olan bu binalar, halkýn parasýyla, halk için yapýldýðý söylenerek onarýmdan geçiriliyor ve kullanýma 

hazýr hâle getiriliyor. Tam da çalýþmalar bitip de restorasyon tamamlandýðýnda  bu binalara tekrar 

kavuþtuðumuzu düþünerek onlara yöneliyor, içeri adým atmaya kalkýyoruz ki durumun bize 

söylenenden çok daha farklý olduðunu fark ediyoruz. Meðer bu bina, onarýmýndan sonra ihalelerle 

insanlara kiralanýyor, insanlardan da burayý fahiþ fiyatlarla satýþ yapan, sadece belli gelir düzeyine 

sahip kimselerin gelip faydalanabildiði çay bahçelerine, lokantalara, eðlence merkezlerine 

dönüþtürüyormuþ! Sözde halkýn faydalanmasý için yapýlan binalar sadece belli kimselerin hizmetine 

sunuluyormuþ!

Bursa Restorasyon Faaliyetleri Üzerine

BURSA RESTORASYON 
FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE
BURSA RESTORASYON 
FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE

Talha  BOZ

“BÝR EKOL, BÝR OKUL”



25

Her tarihi yapýda, her mezar 

taþýnda her kitâbede tarihimizin, 

kültürümüzün ve yüzyýllara ve üç 

kýtaya yayýlan medeniyetimizin izleri 

var.  Ahmet Hamdi Tanpýnarýn da 

dediði gibi: “Uðradýðý deðiþiklikler, 

felaketler ve ihmaller kaydettiði ileri ve 

mesut merhaleler ne olursa olsun o, hep 

bu ilk kuruluþ çaðýnýn havasýný saklar, 

onun arasýnda bizimle konuþur, onun 

þiirini teneffüs eder.”  Evliya Çelebi 

Bursa'dan bahsederken: “Ruhaniyetli 

bir þehirdir.” der.  Ýþte bu ruh Bursa'nýn 

kadim yapýtlarýnda sürdürmektedir 

yaþamýný. Farkýndalýkla gezmeseniz bile hissedersiniz bu ruhu, Emirsultan'daki basit bir mezar 

taþýnda, ya da sokak aralarýndaki harabe bir çeþmede. Adeta sizinle konuþur, tüm kitabeler, çeþmeler, 

hanlar, külliyeler.  Asýrlara kök salmýþ medeniyetin tohumlarýnýn atýldýðý bu þehir adeta hâlâ birer 

tohum saklamaktadýr her köþesinde.  Ýþte bu restorasyonlar bu tohumlarý aç ve gözü dönmüþ bir 

kargalar misali yüzyýllardýr korunduðu yerden çýkarýyor ve kendi menfaatleri için parçalamaktan hiç 

çekinmiyor. Halk tarafýndan onarýlan binalar halk tarafýndan kullanýlamýyor. Üstelik bu iþin 

sorumlularý yapmýþ olduklarýnda en ufak bir yanlýþlýk görmedikleri gibi bu yaptýklarýyla tarihe saygý 

gösterdiklerini, halka hizmet ettiklerini sanýyorlar. Halkýn giremediði bu binalarda beslendikleri 

kaynaktan, yani insandan koptukça ruhaniyetlerini yitirip gidiyorlar.

Hepimizin ortak arzusu yapýlan bu katliamlara son verilmesi ve halk için olanýn halka geri 

teslim edilmesidir. Unutmayýn biz daha fazla çay bahçesi ve lokanta istemiyoruz. Biz tarihimiz ve 

medeniyetimizle baðlantýya geçebileceðimiz, kültümüzü hissedebileceðimiz mekânlar, yapýlar 

istiyoruz. Bize ait olanla tekrar buluþmak dileðiyle…

Bursa Restorasyon Faaliyetleri Üzerine

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ



Ýnsanlar için kendi tarihini bilmek önemlidir. Bundan da önemlisi o tarihi bilerek gelecek ile 

alakalý insanýn ufkunun açýlmasýdýr. Bu yüzden insanlarýn geçmiþlerini araþtýrma istekleri ortaya çýkar. 

Ýnsanlar tarihlerini insanlardan kýsýtlý olarak öðrenebilir. Tarih insanlardan, kitaplardan ve mimariden 

yani yapýlardan öðrenebilir. Ýnsanlar yalan söyleyebilir. Kitaplarda yalan yazabilir ancak binalar yalan 

söylemez de, yalan yazmaz da…

Bundan dolayý insanlýk tarihi için mimari çok önemlidir. Ýnsanlar medeniyetlerini hep binalar 

ve yapýlar üzerine kurmuþlardýr. (Mesela Müslümanlar, Mekke'deki Kâbe /Yahudiler, Kudüs'teki 

Mescid-i Aksa/Günümüzdeki Hýristiyanlar Vatikan'daki Katedral ve Kudüs'teki Kýyamet Kilisesi) Ýþte 

insanlarýn mimariye verdikleri önemi örneklemiþ olduk.

Mimariye verilen önem yeterli deðil ancak mimariye verilen zarar fazla. Günümüzde yapýlan 

hatalý restorasyon (yenileme) çalýþmalarý Osmanlý ve Selçuklu tarihinde yapýlmýþ çeþitli külliye, 

medrese, kümbet, kubbe, cami, kervansaray vb. inanamayacaðýnýz kadar çok yapýya zarar vermiþ 

durumda. Tarihi yapýlar hatalý restorasyon çalýþmalarý ile her dakika karþý karþýya geliyor.

Milliyet Gazetesinin verdiði habere göre Ýstanbul Büyük Þehir Belediyesi 2013 yýlýnda tarihi 

eserlerin restorasyonu için 1 MÝLYAR 155 MÝLYON TL bütçe ayýrmýþ. Tabi ki bu iþi yaptýrýrken baþýna 

denetim memuru ve bu tarihi eserler hakkýnda yüksek derecede bilgili kiþileri koymuþ. Bir düþünün 

diðer þehirlerde (denetim memuru ve bilgili kiþi) bunun onda biri kadar paranýn hatalý bir 

restorasyona harcandýðýný. Ýnanýlmayacak kadar para, inanýlmayacak kadar alýn teri boþa gidiyor. 

Haydi bunu býrakýn, bunun devlet bütçesine verdiði zararý düþünelim her sene 100 Milyon TL 

harcansa, 10 senede 1 Milyar TL ve onlarca hatalý restorasyon…

Türkiye'de restorasyon iþleyiþi kýsaca þöyle; Uzmanlar, bir eserin restorasyon ihtiyacýný tespit 

ediyor ve proje ihalesini yapýyorlar. Sonra Anýtlar Yüksek Kurulu'nun onayýna baþvuruluyor. Kurul 

projeyi inceliyor. Proje onaylanýrsa uygulama süreci baþlýyor. Ve yapýlýyor. 

 Ne yazýk ki Türkiye'de bilim kurulu diye bir þey olsa da hiçbir iþlevi yok. Eserlerin bilimsel 

araþtýrmalar sonucunda restorasyonlarýnýn yapýlmasýnýn yüzde yüz daha kaliteli olacaðýný 

düþünüyorum…

Güncel Olan Tarihi Kayýplar: 
Hatalý Restorasyonlar 

A.Faruk ÇÝFTLER
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Bursa Camileri'nin ruhu, rayihasý ne Ýstanbul Camilerine ne de Anadolu'daki diðer camilere 

benzer. Bursa'yý gezen herkes bu farklý dokuyu fark eder. Ýsmini koyamasa da bu farklýlýk kimseden 

gizlenemeyecek kadar merkezdedir.  Bu farkýn kaynaðý Bursa'nýn Osmanlý tarihindeki yeridir. 

Bursa'daki tüm camiler; devletin zirve dönemini temsil eden ihtiþamlý ve gösteriþli Ýstanbul 

camilerinin aksine mütevazi fakat devletin geleceðini içten içe size fýsýldayan bir sessizliðe sahiptir. 

Gezenler bunu göremezler ama hissedebilirler. Evliya Çelebi'nin dediði gibi: “Bursa ruhaniyetli bir 

þehirdir.”

Emirsultan. Eðer sadece 1 saatiniz varsa Emirsultan'ý 

ziyaret etmek için, bunu yatsý namazýyla deðerlendirmeniz 

en iyisidir. Çünkü o vakitlerde þehir susar. Ýnsanlar 

konuþmaz, makineler çalýþmaz. O vakit sadece siz ve 

Emirsultan kalýr; mütevazi fakat insaný içine çeken o 

ruhaniyetli külliyesiyle. Küçük avlusundaki þadýrvana 

oturduðunuz vakit camii ilk kez konuþur sizinle.  Yüzyýllar 

boyunca orada yaþanan her olayý, hissedilen her duyguyu, 

duyumsarsýnýz güvercin kanatlarýnda, yere düþen her 

damlada. Hissedilen o duygu ne sadece hüzün ne de sadece sevinç ne de sadece heyecandýr. Orada 

hissedilen asýrlara dayanan medeniyetimizin temelini oluþturan her bir duygunun, fikrin ve 

yaþantýnýn bir karýþýmý orada duyumsanan tüm bunlarý içinde barýndýran rayihanýn ta kendisidir.

EMÝRSULTAN

Bursa Camii’lerini Ýstanbul Camii’lerinden 
Ayýran Fark

BURSA CAMÝLERÝNÝ 
ÝSTANBUL CAMÝLERÝNDEN 
AYIRAN FARK
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Ulu Caminin ortadaki kubbesinin altýnda havuzlu, 18 köþeli bir þadýrvan bulunur. Ulu 

Cami'nin özelliklerinden birisi olan þadýrvanýn yapýlma nedeni þöyle hikaye edilir: Cami yapýmý için 

arazi istimlak edilirken, þadýrvanýn bulunduðu yerdeki toprak parçasýnýn sahibi olan haným, 

arazisini satmak istememiþ ve arazi zorla alýnmýþ. Ancak daha sonra, zorla alýnan yerde namaz 

kýlýnmaz düþüncesiyle o yere þadýrvan yapýlmýþtýr.

ÝSLAM'DA MAKAM BAKIMINDAN 5. MERTEBEDE
Ulucami'nin bir diðer büyük özelliði ise yine en çok BURSA halkýnýn bilmediði 5. 

mertebede olmasýdýr.

 Ýslam'da en yüksek mertebeli ibadethane Mekke'deki Mescid-i Haram'dýr. Diðer Sýralama 

ise þöyle..

 1. Mescid-i Haram (Mekke)

 2. Mescid-i Nebevi (Medine)

 3. Mescid-i Aksa (Kudüs)

 4. Emeviye Camii (Þam)

 5. Bursa Ulucami / Diyarbakýr Ulucami

 Bu arada özellikle belirtmeliyim ki 5.'lik konusunda Diyarbakýr Ulucami için de ayný 

durumdan bahsedenler var. Diyarbakýr Ulucami ise Anadolu'da yapýlan ilk camidir ve Þam'daki 

Emeviye Caminin benzer planlýsýdýr.

Fakat Bursa Ulucami'nin en yüksek 5. Mertebeli cami olduðuna dair pek çok din aliminin 

ve evliyanýn sözlerinde ve yazdýðý eselerde açýkça görünmektedir.

En bilinenleri;

Ýsmail Hakký Bursevi, Molla Gürani, Akþemsettin,  Molla Fenari, Emir Buhari (Emir 

Sultan), Somuncu Baba, Mehmet Emin Tokadi, Aziz Mahmut Hüdayi... Bu kiþilerin eserlerinde ve 

çeþitli konuþmalarýna ait kayýtlarda bu konuda ittifak içinde olduklarýna dair açýk kayýtlara 

rastlanmýþtýr.

Þadýrvan’ýn Hikayesi

ÞADIRVANIN                              HÝKAYESÝÞADIRVANIN                              HÝKAYESÝ

Talha  BOZ

“BÝR EKOL, BÝR OKUL”



29

Minber bütünüyle kainatý sembolize ediyor. Minberin giriþ kapýsýnýn üzerindeki kitabede 

altýn yaldýzla Osmanlýca olarak, 'Yýldýrým Beyazýt Han tarafýndan hicri 804 (miladý 1402) yýlýnda 

yaptýrýlmýþtýr' ibaresi yer alýyor. Sarmaþýk motifleriyle süslü olan týrabzanlarýn sað çýkýþ ikinci kolonu 

üzerinde süsleme motifine uygun sülüs tarzda yazýlmýþ, Devaklý Abdülaziz oðlu Mehmet iþi ibaresi 

dikkat çekiyor. Sanatkarýn bu imzasý son yýllarda fark edilmiþ. 

Minberin doðu cephesinde, biri dar dikdörtgen, diðeri alaný daha geniþ üçgen biçiminde, bir 

diðeri en altta þerit halinde uzanan taþýyýcý dolap serisi banko olmak üzere birbirine bitiþik üç 

kompozisyon alaný bulunuyor. Üçgen ve dikdörtgen yüze ikisi birlikte Güneþ Sistemi'nin kabartma 

formlarla iþlendiði bir alan var.

Gezegenler, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto þeklinde 

olan Güneþ'e uzaklýk sýralamasý da doðru. Büyüklük mukayesesi de baz alýndýðýnda Dünya'dan elli 

bin defa daha büyük olan Güneþ, büyük bir ustalýkla mükemmel þekilde iþlenmiþ durumda.

 

ULUCAMÝ'DEKÝ HAÇ ve YAHUDÝ YILDIZI SÜSLEMELERÝ

Ulucami'nin henüz nedeni tam olarak bilinmeyen bir baþka özelliði de Kuzeye bakan 

kapýsýnýn sol üstündeki pencerenin üst kemerinde bulunan süslemeleridir.

Bu pencereye baktýðýnýzda muntazam kesilmiþ 3 tane þekil var. Bildiðimiz haç, Yahudi Yýldýzý 

ve henüz neyi sembolize ettiði bilinmeyen bir þekil. Ayný þekilde Kuzey Kapýsýnýn solundaki 

minarenin yanýnda bulunan pencerenin parmaklýklarý diðerlerinden farklý olarak Haç þeklindedir. 

Etrafý da kilise mihrabý tarzýnda ve beyaz mermerdendir. Bunlarla ilgili çok söylenti var ama bulunan 

tek tarihi bilgiye göre 1860'lardaki büyük depremde hasar gören caminin yapýmý için dönemin 

Yahudi ve Hýristiyan bankalarýndan borç istenmiþ.

Onlar da borç yerine hibe vereceklerini ama pencerelerde böyle süslemeler yapýlmasýný 

istemiþler. Mecburen kabul edilmiþ fakat sonradan oyuna geldiklerini anlayan devlet yöneticileri bir 

tanesindekini bilerek býrakmak þartýyla diðer süslemeleri sildirmiþler. Kalaný da "En kötü 

günümüzde bile çýkarcýlýk yapmaktan çekinmeyenlerin olduðunun ibreti olsun" diyeymiþ. Diðer 

Haç þeklindeki parmaklýklarýn durumu bilinmiyor.

Tarihi Minberin Özellikleri

TARÝHÝ MÝNBERÝN ÖZELLÝKLERÝ
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A k h i s a r ' d a y ý z .  

Uzun yýllardýr Kur'an tahsili veren Hilaliye Kuran Kursunda aðýrlýyor Akhisarlý kardeþlerimiz 

bizi. Küçük ve samimi bir belde Akhisar.  Sabah, kahvaltýdan sonra kursun bahçesine çýkýyorum. O 

küçük bahçede yanýnda küçük siyah bir poþet, elinde bir ip, tesbih dizmekte olan bir amca görüyorum.  

Muhabbet etmek için selam verip yanýna oturduðumda yaptýðý iþin tahminimden biraz daha farklý 

olduðunu görüyorum.  Yanýndaki poþetten çýkardýðý kurutulmuþ ve temizlenmiþ zeytin çekirdeklerini 

bir iðne vasýtasýyla delen Mehmet Amca ardýndan çekirdeklerin pürüzlerini temizliyor ve bunlarý ipe 

dizerek tesbih yapýyor.  Ýþinin ehli olduðu belli.  Bir yandan tesbih yapýyor bir yandan da muhabbet 

ediyor benimle….  Sanatýnýn inceliklerinden, tarihinden bahsediyor bana. Kim bilir, sanatýný devam 

ettirecek bir çýrak bulamadýðý için sanatýndan bahsederek sanatýna olan borcunu biraz da olsa 

ödemeye çalýþýyor belki de. O da bu eðitim kurumunda Kur'an tahsili yapmýþ. Þimdi ise her sabah çýkýp 

eðitim aldýðý kuruma geliyor, bahçesinde, ölmeye yüz tutmuþ sanatýný devam ettiriyor. Kuran kursu 

talebeleri de biriktirdikleri zeytin çekirdeklerini getiriyor, onlara 

bedava tesbih yapýyor. Çok büyük bir hayranlýkla izliyorum Mehmet 

Amca'yý. Yýllarýn birkimi, tecrübesi..  Acýsýyla tatlýsýyla koca bir ömrü 

devirmiþ Mehmet Amca. Þimdi tüm bu hayatý her anýyla tesbihlerine 

aktarýyor.  Hâlâ böyle insanlarýn olduðunu bilmek bir umut veriyor 

insana. Yaptýðý iþe saygý gösteren, yaptýðý iþi hisseden,  kanaat sahibi 

insanlarýn o mütevazý hali Mehmet Amca'ya karþý çok büyük bir sevgi 

duymama sebep oluyor. Hepimiz birer ikiþer tesbih alýyor, Mehmet 

Amcanýn elini öpüp otobüse biniyoruz. Mehmet Amca'dan aldýðým 

tesbihi maalesef kaybettim. Ama hatýrladýkça hâlâ sevgiyle ve 

muhabbetle yad ediyorum Mehmet Amca'yý… Yolunuz Akhisar'a 

düþerse, Mehmet Amca'yla muhabbet etmeden, ondan bir tesbih alýp 

elini öpmeden Akhisar'a veda etmeyin. 

Tesbih

TESBÝH
Talha  BOZ
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Belki bugün tarihin odalarýndan sadece bir 

tanesindeyim, fakat tarihin bir labirent olduðunu ve 

içinde yer altý mezarlarý olduðunun da sarih bir biçimde 

bilincindeyim. Labirent, baþlangýcý bilin(e)meyen ve 

ortasýndan emin olunamayan, karanlýk… 

Ayakkabýlarým - ayaklarým deðil- yere, beton parkelere 

deðince, gözlerim; zorunlu olarak karþýya bakýp insan 

hengamesinde kendim için bir yer aramaya, belki de 

zamanýn bilincine varmamý bir kez daha saðlayan 

pörsümüþ yapýlarýn kafamda  yeniden bir 'ölüm' imgesi 

oluþturmasýyla beraber daha da yoðun bir þekilde seyre 

dalmaya baþlýyor. Bu anda bütün bir grup, kafamda 

sadece bir 'çýðlýk' peyda ettiriyor, kumlar akmaya devam 

edince, “ yýldýzlý gece” daha bir sarahatle ifþa ediyor 

kendini. Yýldýzlý gece… varlýðýn sonsuz serpiliþinin  remzi 

ve insan sorunsalýnýn mekan boyutunun gösteriliþi… 

Þimdiyse, Efes, insan sorunsalýnýn zamansal veçhesi… 

Yýkýk sutunlar, yýkýk varoluþu insanýn, zaman içinde, 

dünyadaki yeri belki de bu insanýn, bilinmez sorunsalýn zamandaki muallâk tecessümü… Taþlar… 

Duvarlarda, insan izi, kumlardan yükselen...

Ruhumun her ipliði, bir düðümle baðlanýyor, þimdi, belki yeniden doðmak var zamanýn 

içinde. Mekân ve zamanýn kesiþtiði yerden, sadece zihnimde var olan bir masal gerçekliðine, 

sýðýnmak: yaþam bu deðil mi, kendi kafesinde, yaþamaktan korkarak sýðýnmak… Belki de sürünmek 

her insan gibi, burada, þimdi varlýðýn karanlýk kuyusuna dalmak… Yaþamak bu mu, tarihte.

Zihnimdeki kasýrgalar bütün varlýða karþý bir “çýðlýk tablosu” resmetmesine neden olsa da 

muhayyilemin, gerçeklikten bu kopuþum belki de saniyeler sürüyor. Þimdi bütün insanlar parke 

taþlarýný delip yükselen, modern, insan doðasýný bastýrma faaliyetine karþý adeta aþkýn gücün bir 

ifþasýný temsil eden kýr çiçekleri gibi yerden türüyor.  Ýlk adýmýmda ben de ayný bir kýr çiçeði gibi, 

ilkbahar yaðmurlarýnda yükselen, bir sarýmtýrak neþeye boyanýyorum.  O vakit bütün sutunlar bana  

o aþkýn gücün bir mümessili gibi geliyor ve ben bir arý oluyorum o vakit, Efesten polen toplamaya 

gelen; iþte o vakit dað baþýndaki bir kovandan boþanan yaban arýlarý gibi saçýlýyoruz Efes'e. 

Kendimi yine “gerçeklik”ten uzaklaþmýþ gibi hissediyorum, çünkü bu “arý” olmayan zihinle 

arýlarý da artýk arý olarak göremediðimin, bütün bir varliðý gösterilen veya istenen þekilde görmek 

zorunda olduðumun, bütün bu hislerimin sadece “bana özgü saçmalýklar” olarak 

adlandýrýlabileceðini bu çaðda, bütün varlýðýmla  hissediyorum. Biliyorum Efes' in bu olmadýðýný ve 

þimdi Efes'i “görmem gerektiði gibi görmek zorunda olduðumu”. Efes'i görmeye çabalýyorum.

Efes, dað sýrasýnýn arasýndan büyüyen 

bir gül gibi kendini açýyor her dakika. Ýki daðýn 

arasýndan baþlayan  ve bir ovaya doðru akan 

Efes, yoðun bir kültür akýntýsýna sahip 

olduðunu her adýmda daha fazla fehmettiriyor. 

Ýnsanlarýn arasýnda kaybolup tarihin 

sayfalarýnda yeniden diri l ime isteði   

uyandýrýyor benliðimde:

        

Keþf

KEÞF

Ahmet AKTAÞ
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Daðlar arasýndan zamanýn kumlarýna doðru yükselen ve zengin mirasýndan bütün çaðlarý 

besleyen, dünya tarihinde bir kilometre taþý olarak addedilen  Antik Yunan Medeniyeti’nin en önemli 

þehirlerinden Efes'in kuruluþ tarihinin MÖ, 6000 olduðu tahmin edilmekte fakat bu konuda 

doðallýkla tam olarak kesin bir tarih verilememekte.

Efes bu gün Ýzmir'in Selçuk ilçesi sýnýrlarýnda bulunmakta ve ziyaretçilerini aðýrlamaya 

devam etmekte. Bir bütün olarak 'þehir' kavramýnýn antik dünya görüþü açýsýndan tecessüm ettiði yer 

olmasý ve bunun yanýnda Roma döneminin sosyal, kültürel ve teolojik alanlarda geçirdiði seyrin 

takip edilebilmesi açýsýndan büyük bir tarihi önemi haiz olmakla birlikte, bazý aktüel sosyo-kültürel 

etrkinliklerin de tarihteki devrî geliþiminin izlenmesi ve bugün açýsýndan deðerlendirilmesinde 

büyük bir öneme sahiptir. Ýnsanlýk tarihindeki bu hususililiðinin ardýndan Efes, insanlýk birikiminin 

birçok alanýnda göz ardý edilemeyecek katkýlarda bulunmuþ ve günümüze gelinceye kadar gerek 

düþünce, gerek hukuk ve daha birçok alanda etkilerde bulunmuþ Roma imparatorluðunun en önemli 

þehirleri arasýnda da yer almýþtýr.  

Fakat bilgilerin beni tatmin etmediðini, en azýndan bu bilgilerin beni “olan” ý görmekten 

uzaklaþtýrýp koþullandýracaðýný, dahasý bunun benim açýmdan modern bir tavrý teþkil ettiðini 

belirtmeliyim. Bunun dýþýnda gördüklerimi betimlemekse size saygýsýzlýk olacaktýr. Bundan dolayý 

en iyisi bir “insan” olarak “ pörsümüþ bir mekânýn benliðimde ne tür akisler hasýl ettiðini” göstermek 

olacaktýr.

Her adýmýnda hayatýn, zamanýn sonuna atýlmýþ bir nokta olmak, mekâna býrakýlmýþ bir 

izdüþümü olmak, yazgýsý budur her varlýðýn burada. Belki sonsuzluk mekânýna giden bu zamanda, 

“fýrlatýlmýþ olmak” buraya, hakkýný vermemektir zamanýn! Bilmek, eðer mekândan çýkmaksa 

sonsuzluða, zaman kutsanmýþ demektir orada. Bizim açýmýzdan dünya, bunun dolayý vardýr.

Zamanýn sonsuzluðu, belki ebedi bir alana açýlmasýdýr “mekânýn”. Mekân bir soyutlamadan 

öteye geçmez burada, belki de bir kurmaca, hayat da. Ama asl olan budur burada; kurmacadan 

yükselebilmek gerçek olanýn acýsýna. Ýnsanýn “özgürlüðünün acý tadý”, hissedilir burada, 

akledilemez, sezer insan bu noktada.

Mekânýn önemi buradan kaynaklanýr, zamansa mekânla kaimdir her daim, insan 

kurmacasýnda. Burada, bu pörsümüþ mekânda, bulunmamýn sebebi bu olsa gerektir dedim, en uç 

noktada. Yoksa hiçbir zaman, aþkýn olan belirlemediði vakit, kutsamak yoktur zaman ve mekâný. 

Bulunmak vardýr her an,  aþkýnlýðý sezebilmek için zamanda ve mekânda.

Ýþte Efesin ilk metrelerinde yürürken, bulunduðum mekaný bu veçhesiyle h i s s e t t i m y e n i d 

e n. Zamaný sezdim aþkýn cihetinden.

Keþf
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Edirne Þehri ve Tarihi Eserleri

Edirne þehri, Osmanlý tarihinde çok büyük bir 

ehemmiyet ifade eder. Edirne, Osmanlý Devleti'ne 

payitahtlýk yapmýþ ve Ýstanbul fethedilip baþkent 

buraya taþýndýktan sonra bile önemini korumuþtur. 

Edirne pek çok kýymetli Türk-Ýslam eserlerine 

sahiptir ve günümüzde buradaki tarihi eserleri 

görmek için yurtiçinden ve yurtdýþýndan her sene 

pek çok turist Edirne'yi ziyaret etmektedir. 

Tarihi

Eski ve tarihi Osmanlý þehirleri arasýnda Ýstanbul'dan sonra en ziyade sevdiðim þehir Edirne'dir. 

Osmanlý Devleti'ne baþkentlik yapmýþ, pek çok tarihi ve muhteþem eserlerle müzeyyen bir þehir olan 

Edirne'ye giderken hep bu muhteþem Osmanlý þehrini düþünerek vakit geçirdim.

Roma imparatoru Hadrianus'a nispetle þehrin ismi uzun zamanlar “Hadrianapolis” ismiyle anýlmýþ, 

Osmanlýlar bu ismi “Edirne” þeklinde telaffuz etmiþler. Þehrin ismi buradan geliyor.

Edirne þehrinden tarih boyunca pek çok medeniyetler gelip geçmiþtir. Zaman içinde Makedonlar, 

Romalýlar, Bulgarlar ve Türklerin hâkimiyet sahasý içerisinde yer almýþtýr.

Edirne'nin Osmanlýlar tarafýndan fethine gelince; Sultan Murad-ý Hüdavendigâr devrinde 1361-1371 

tarihleri arasýndaki süreçte Osmanlý topraklarýna dâhil olmuþ ve bu þehir üzerindeki en saadetli 

günlerin yaþanacaðý “Devr-i Osmani” baþlamýþtý. Daha sonralarý baþkent Edirne'ye taþýnmýþ ve devlet 

buradan idare edilmeye baþlanmýþtý. Burasý Devlet-i Aliyye'nin ikinci payitahtýydý artýk…

Edirne klasik bir Osmanlý þehri… Pek çok medreseler, kütüphaneler, imarethaneler, köprüler ve þehirle 

özdeþleþen abidevi bir cami… Ýþte Edirne'deki bu abidevi cami konumuna Selimiye Camii geliyor,  

Mimar Sinan'ýn en muhteþem eseri… 

Edirne, ayný zamanda Ýstanbul'un fetih planlarýnýn burada hazýrlandýðý bir þehir. Fatih Sultan Mehmed, 

Ýstanbul'un fethinin projelerini Edirne'de planlamýþ ve fetih ordusu büyük toplarýyla beraber 

Ýstanbul'un surlarý önüne buradan hareket etmiþti. 

Þimdi buradaki muazzam tarihi eserlerden bahsedeceðim. 

Tarihi Eserler

II.Bayezid Külliyesi ve Þifahanesi

Þehirde pek çok tarihi eser mevcut… Bunlardan birisi de II. Bayezid'in yaptýrmýþ olduðu Bayezid 

Külliyesi ve Þifahanesi… Külliye içinde 1488'den beri yer alan darüþþifa (hastane), 1877-1878 Osmanlý-

Rus Savaþý'na kadar aralýksýz 400 yýl boyunca önceleri her türlü hastaya; sonralarý sadece ruh ve akýl 

hastalarýna hizmet vermiþ bir saðlýk kuruluþudur. Geçmiþte hastalarýnýn müzik, su sesi ve güzel 

kokularla tedavi edildikleri bu tarihi mekân, 1997 yýlýndan bu yana Trakya Üniversitesi tarafýndan 

saðlýk müzesi olarak düzenlenmiþ, 2000 yýlýnda Darüþþifa'nýn Þifahane kýsmý Ruh Hastalarýný 

Readaptasyon Derneði'nin katkýlarýyla Psikiyatri Tarihi Müzesi haline getirilmiþtir. 

 Bu eserlerin ne zaman yapýldýðýný görünce aklýma þunlar geldi: Ayný dönemde Avrupa, tarihinin en 

kötü, sefil dönemlerini yaþýyor ve akýl hastalarýný “içlerine þeytan kaçmýþ” diyerek yakýyorlardý. 

Hâlbuki Edirne'de neler görmüþtük? Osmanlý tabipleri akýl hastalarýný müzik ve su ile tedavi ediyordu. 

Edirne'de ben bu medeniyet muhasebelerini yaptým. 

Edirne Þehri ve Tarihi Eserleri

Abdulhadi UYSAL
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SELÝMÝYE CAMÝÝ
Osmanlý padiþahý Sultan II. Selim tarafýndan 

yaptýrýlan Selimiye Camii, Edirne'deki Osmanlý 

eserlerinin en meþhurudur. Bu büyük cami 

Osmanlý mimarisinin ulaþtýðý en üst seviyesi 

göstermesi açýsýndan mühimdir. Caminin mimarý 

Mimar Sinan bu muhteþem eserini 90 yaþýný 

mütecaviz iken yapmýþ ve bu eser için “ustalýk 

eserim” tabirini kullanmýþtýr. 

Bu camii hakkýnda anlatýlan þu menkýbe 

meþhurdur:

Rivayetlere göre Divan-ý Hümayun'da Kýbrýs'a 

yapýlmasý muhtemel sefer üzerine Osmanlý devlet 

a d a m l a r ý  t a r t ý þ ý y o r l a r m ý þ  v e  s e f e r i n  

yapýlmasýndan vazgeçilmiþ. O gece Sultan II. Selim rüyasýnda Peygamber Efendimiz'i (sas) görmüþ. 

Peygamberimiz bu rüyasýnda Sultan Selim'e;  Kýbrýs'a muhakkak bir sefer yapýlmasýný ve Allah'ýn 

izniyle adanýn fethinin müyesser olacaðýný müjdelemiþ ve bunun karþýlýðýnda da kendisinden bir 

cami yapmasýný söylemiþ.

Sultan Selim'in bu rüyasýndan sonra Divan-ý Hümayun'da alýnan karar deðiþtirilmiþ, Kýbrýs 

üzerine sefer yapýlmýþ ve bir ada fethine göre oldukça az þehit verilerek Kýbrýs'ýn fethine muvaffak 

olunmuþ.

Kýbrýs'ýn fethinden sonra Sultan Selim, gençliðinde pek sevdiði Edirne þehrinde kendi 

namýyla anýlacak caminin inþaatý vazifesini Mimar Koca Sinan'a tevdi etmiþ ve inþaat 1568 senesinde 

baþlamýþtý. Ancak caminin bânisi Sultan Selim'in ömrü, bu abidevi eserin bitirilip ibadete açýlýþýný 

görmeye kifayet etmemiþ ve caminin ibadete açýlmasýndan evvel 1574 senesinde vefat etmiþti. 

Selimiye Camii 14 Mart 1575'te ibadete açýlmýþtý.

Selimiye Camii'nin hakkýnda herhalde en çok konuþulacak olan bölümü de minareleri… Dört 

minareye sahip olan camiye uzaktan baktýðýmýz vakit Mimar Sinan'ýn eserdeki tutturduðu muhteþem 

simetri sayesinde dört deðil, iki minare olarak görüyoruz. Bundan baþka Mimar Sinan, bu 

minarelerin merdivenlerini öyle bir sistemle yapmýþ ki, minarenin þerefelerine çýkmak isteyen 3 kiþi 

ayný anda girip farklý merdivenler vasýtasýyla birbirlerini görmeden yukarýya çýkabiliyorlar.

Camideki “Ters Lale” motifi hakkýnda da anlatýlan bir menkýbe vardýr:

Caminin müezzin mahfilinin mermer ayaklarýndan birinin altýnda ters bir lale motifi 

bulunmaktadýr. Rivayete göre, caminin yapýlacaðý arsa üzerinde bir lale bahçesi bulunmaktaydý. Bu 

arsanýn sahibi, baþlarda arsasýnýn satýlmasýný istememiþtir. En sonunda, Mimar Sinan'dan camide bir 

lale motifi olmasýný isteyerek arsasýný satmýþtýr. Mimar Sinan da lale motifini ters olarak yapmýþtýr. 

Lale motifi bu arsada bir lale bahçesi olduðunu, ters olmasý ise sahibinin tersliðini temsil etmektedir. 

Caminin içinde eskiden pek çok güzel Ýznik çinileri bulunmaktaydý. Fakat ne yazýk ki 93 Harbi'nden 

sonra bunlar bir Rus generali tarafýndan sökülerek Moskova'ya götürüldü. Selimiye Camii'nin Rus 

iþgaliyle ilgili bir hatýrasý daha var.  Ýþgal sýrasýnda burayý ziyaret eden bir Rus generali oldukça hayret 

etmiþ ve aðzýndan þu itiraflar dökülmüþtür: “Bu eseri vücuda getiren bir medeniyete karþý biz nasýl 

galip gelebiliriz?”

 Son olarak da kubbeyle alakalý þu anlatýlýr: Yabancý bir mimar bir yerde oturmuþ çok dikkatli 

dikkatli bir þekilde kubbeye bakýyor ve “Hayýr olamaz, bu mümkün deðil…” þeklinde 

söyleniyormuþ. Biri ona neden bu þekilde söylendiðini sorunca:

“Bu kubbenin bu þekilde durmasý mümkün deðil, mutlaka yýkýlmasý gerekirdi…” þeklinde 

cevap vermiþtir.

Selimiye Camii ayný zamanda UNESCO Dünya Mirasý Listesi'ne dâhildir.

Edirne Þehri ve Tarihi Eserleri
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ÜÇ ÞEREFELÝ CAMÝÝ
II. Murad  tarafýndan 1437'de yaptýrýlmýþtýr. Bazý 

kaynaklar yapým tarihi olarak 1447 yýlýný da 

vermektedir. Mimarý Sinan'ýn ustasý Müslihiddin 

Aða'dýr. 

Daha önce yapýlan camilerden ayrý olarak geniþ 

bir þadýrvan avlusu vardýr. Orta kubbesi yüksek ve 

büyüktür. Açýlma gücüne karþý sekiz payandasý vardýr. 

Caminin dört minaresi avlunun dört köþesindedir. Bu 

minarelerden en yüksek ve üç þerefeli olaný, camiye 

adýný vermiþtir. Bu þerefelerin her birine ayrý 

merdivenle çýkýlýr. Ne yazýk ki bu camiyi görmeye 

vaktimiz olmadý. Yalnýzca yanýndan geçtik.

ESKÝ CAMÝÝ
Osmanlý tarihinde Fetret Devri diye anýlan dönemde Süleyman Çelebi tarafýndan 1403 yýlýnda 

inþaasýna baþlandý. I. Mehmed tarafýndan 1414'te tamamlandý.

Eski Camii, Edirne'de Selimiye'den sonra en çok hoþuma giden camii idi. Caminin en büyük 

özelliði ise içinde ve dýþýndaki duvarlarda, sütunlarda pek çok hat yazýsý olmasýydý. Bunlarýn içlerinde 

kelime-i tevhid, Allah lafzý, vav ve muhtelif ayet ve hadis-i þerifler yer alýyordu.

II. Murad döneminde Edirne'ye gelen ve Camiye girerek vaaz verdiði Söylenen Hacý Bayram 

Veli'nin anýsýna duyulan saygý nedeniyle vaaz kürsüsü imamlarca kullanýlmamaktadýr. Ayrýca 

Kâbe'den getirildiði rivayet edilen ve mihrabýn saðýnda bulunan Kâbe tasý, özel bir ziyaret noktasýdýr. 

Caminin beyaza boyanmýþ duvarlarý ve payeleri üzerinde 18. ve 20. yüzyýllarda yazýlmýþ çeþitli yazýlar 

vardýr. Bunlarýn bazýlarý I. Mahmud zamanýnda, bazýsý da 1863 yýlýndaki onarýmda ilave edilmiþtir. 

Sonraki dönemlerde de zamanýn ünlü hattatlarý yazýlarýný buraya vermiþ veya yerine yazmýþlardýr. 

Minberin saðýndaki altýn yaldýzlý besmele de II. Abdülhamid'in imzasý görülmektedir.

Edirne Þehri ve Tarihi Eserleri
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Geceye doðru varýyoruz  Büyük 

Osmanlý Medeniyeti'ne baþkentlik 

yapan Edirne'ye.Meskenimiz her 

zamanki gibi imam hatiple özdeþleþen 

kurum :Ýlim Yayma Yurdu.

Yurda çok yakýn bir alanda 

bulunan  Üç Þerefeli Camii ilk 

duraðýmýz. Sabahýn erken saatlerinde  

müþahede ettiðimiz cami-i þerif 

,görkemli  görüntüsüyle  insaný    

büyülüyor.O üç göðe yükselen þehadet 

parmaklarýnýn motiflerinin  farklý oluþu 

dil,ýrk ve vatan  farklý olmaksýzýn bütün 

mü'minler in   iman yönünden 

yönünden kardeþ olduklarýnýn bir  

simgesi. 

Rehberle buluþmak için Buçuk Tepeye doðru yol alýyoruz. Mekana ulaþtýðýmýz vakit  tepeden 

þehri gözlemliyoruz. Bir an  Ýstanbul'un   Çamlýcasý'nda hissediyorum  kendimi. Rasulüllah'ýn 

müjdesine mazhar olan Ulu Padiþah Ýstanbul'un  fatihi, Sultan Mehmet'in doðduðu yer olan 

Edirne,modern kýsým ve kadim kýsým olmak üzere ikiye ayrýlýyor.Çarpýk kentleþmenin ve nüfusun 

etkisiyle kadim Edirne metruk hale gelmiþ.Halkýn ecdattan dil, kültür ve gelenek olarak uzaklaþmasý 

þehre de tesir etmiþ durumda.Ne de olsa toplum þehri belirler.  

Buçuk tepenin tarihi ise ilginç. Küçük yaþta padiþah olan Fatih Sultan Mehmet döneminde, o 

zamanki deyimle "Taðþiþ"; günümüzde ise devalüasyon denilen paranýn deðerini düþürme olayý ilk 

kez yaþanmýþ ve bundan kaynaklanan hayat pahalýlýðý Yeniçerilerin ayaklanmasýna yol açmýþ. Ancak 

Yeniçerilerin maaþlarýna Sultan  II.Murat tarafýndan "buçuk akçe" zam yapýlýp ikna edilince isyan 

bastýrýlmýþ; olaydan sonra da tepenin adý Buçuk Tepe olarak kalmýþ.Yeniçerilerin dediðim dedik 

hususiyetleri  her  dönem devam etmiþe benziyor.Alma mazlumun ahýný çýkar aheste aheste… 

Ýlk adres  Meriç Nehri.Meriç'in üzerindeki Gazimihal Köprüsü  üstünde geziniyoruz. Meriç 

altýmýzdan bir yolcu edasýyla yolunu yorganýný alýp  giderken halktan memnun olmadýðýný 

seziyorum, yavaþ yavaþ o gök mavimsi görüntüsü bozulmuþ durumda. Meriç'le sohbete dalýyoruz.Ee 

dertlerini içine ata ata bayaðý kabarmýþ, ateþ püskürüyor sanki.Nihayette her varlýðýn dertleþecek 

birine haceti vardýr.Ýnsan nisyanla malüldür ne de olsa.Sekülerleþmenin etkisiyle makinelerle 

dertleþen insanlar,tabiatý unutmuþ.

Karþý tarafa geçince Lozan 'da Yunanistan'ýn tazminat olarak verdiði Karaaðaç 'la 

karþýlaþýyoruz lakin uðrayamadan zaman sýkýntýsý nedeniyle geri dönüyoruz.

    

Metruk Payitaht

METRUK PAYÝTAHT

Furkan DEMÝR
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Edirne 'ye gitmeden önce en çok  merak 

ettiðim, ilkokulda Türkçe hocamýn sýk sýk Edirne 

'ye giderseniz mutlaka görün dediði mekan  

II.Bayezid Külliyesi 'ne gidiyoruz.Halkta oluþan 

genel kaný doktorlarýn  delileri suyla ve  müzikle  

tedavi ettiklerine dair.Anlayacaðýnýz müzik ruhun 

gýdasý(!).Osmanlý Devleti zamanýnda  Medrese-i 

Etibba (Doktorlar Medresesi)'da  hastalýklara 

yakalanmýþ zengin, fakir, ihtiyar ve gençlerle 

doluymuþ. Bazý odalarýnda deliler kalýrmýþ ki, Bayezid Vakýfnamesi'nde bunlar için 10 þarkýcý ve 

sazcý görevlendirilmiþ, bunlar haftada üç kez gelip hastalar ve deliler için konserler verirmiþ.  

Selimiye Camii  Üstad Mimar Sinan'ýn ustalýk eserim dediði   mekan. Japon mühendislerin  

bakmaya doyamadýklarý mimari  alanda  çað dýþý bir eser. Camii içinde oturup ezber yaparken ezber 

yaptýðým camii koleksiyonuna yenisi 

ekliyorum. Tarihi camiilerde insanlarýn içeri 

girer girmez fotoðraf makinelerine 

sarýlmalarý garibime gitmiyor deðil. Camiyi 

tam olarak gözlemleyemeden” zaman kaybý 

d a  o l m a s ý n  ç e k e r  e v d e  b a k a r ý z ”  

düþüncesiyle  hareket ediliyor. Hele bir de 

ters lale meselesi var. Gelen sanki ters lale 

görmeye geliyor,camiiden daha ünlü 

maþaallah… Selimiye'ye gittim dediðim 

vakit,ilk soru ters laleyi gördün mü ?

Yemek sipariþlerini beklerken çarþýda dolaþmaya 

baþlýyoruz Çarþýda  dikkatimi çeken þey,   küçük süpürge 

süsleri satýyorlardý. Biz de aldýk tabii eve boþ gitmek olur mu 

? Öðrendim ki bu süslerin bir anlamý varmýþ. Evin kapýsýnýn 

dýþýna asýldýðýnda evde evlilik çaðýnda kýz bulunduðunun 

simgesiymiþ. Aynalý süpürgeyi ise gelinlik kýzlar 

çeyizlerinde, saflýðýn ve temizliðin simgesi olarak 

bulundururlarmýþ.

Gezi bitti, yemekler yendi. Gittiðimiz yerin meþhur 

yemeðini yeme geleneði devam etti Edirne'nin payýna da 

Edirne Ciðeri düþtü. Akþamki derbiden dolayý payitahta 

yolculuk erken baþladý…

Metruk Payitaht
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           Sözün bittiði yerdeydik. Sükûtun kaçýlabilecek tek sýðýnak olduðu. Yalanýn müþahhaslaþtýðý, 

sahte oyunlarýn medeniyet adýna oynandýðý yer: ÇANAKKALE' deydik…  Ve gerçek o kadar 

yakýnýmýzdaydý ki her birimiz donmuþ, lal kesilmiþtik.

          “ Ceddin'' diyordu ihtiyar amca, ''Ceddin nice zaferler kazanmýþ. Hak uðruna, batýlý zail 

kýlmak maksadýyla…”  “Fakat” diyordu, “ fakat bir nesil ki bu nesil, bir nesil ki; ceddinin zaferlerini 

katliam sanmakta… Hak uðruna atýlan naralarý barbarlarýn þarkýlarý saymakta! SAÐIRLAÞMIÞ BU 

NESÝL… SAÐIRLAÞMIÞIZ!”

           Otobüsteyim… Çanakkale'ye gidiyoruz. Yolda zaman çýldýrtacak hadde aðýr aðýr ilerlemekte. 

Dayanýlmaz bir aðrý cenk ediyor muhayyilemle. Gözkapaklarým yavaþ yavaþ bir perde gibi 

gözlerimi kapatýyor… Tam uykuya dalarken bir ses geliyor arkadan. Ses uhrevi bir yalnýzlýkta diz 

çökmüþ bir derviþin teninden gelen ihtiraslarý engellemeye çalýþýrken çektiði ýstýraplarý, ruh halini 

hissettiyor sanki bedenimde. O an duruyorum…  Duruyor ve düþünüyorum… “Neden dedelerimin 

þahadeti bana bu hissiyatý kazandýramýyor? Neden ÇANAKKALE denince ürperemiyorum?”

 Bu soruda her zaman ki gibi kayboluyor ve idrakim tekrar bayaðýlýna avdet ediyor.

          Bir kaç saat yolculuktan sonra geliyoruz Çanakkale'ye. Berrak havada uçan iki üç martý hoþ 

geldin merasimi düzenler gibi uçuþuyor üzerimizde. Kahvaltý yapmak için yakýnlardaki bir parka 

gidiyoruz. Parkta bizi Seyit Onbaþý'nýn heykeli karþýlýyor. Sanatkâr bütün maharetiyle iki 

pazusunun arasýna bombayý yerleþtirmiþ heykelin. Biz Seyit Onbaþý'yý temaþa ederken tombul bir 

kedi elimde kalan son dilim ekmeði kaptýðý gibi kaçýyor. Ben elimdeki ekmeði kaptýrmaktan meyus, 

kedi kazandýðý bu baþarýdan mutlu bir iki dakika koþuyoruz. Sonunda kediyi yakalayamayacaðýmý 

anlayýp geri dönüyorum. Sonra da otobüse biniyoruz.

Bir Medeniyetin Ýdraki : Çanakkale

BÝR MEDENÝYETÝN ÝDRAKÝ: ÇANAKKALEBÝR MEDENÝYETÝN ÝDRAKÝ: ÇANAKKALE
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 “ Yüzü simsiyah, elindeki kanlý süngüyle siperde 

beklemekte… Az sonra taarruz emri verilecek. Düþman en 

fazla sekiz on metre ilerde. Sað elinde Kur'an-ý Kerim. 

Anasý kýyafetlerinin arasýna koymuþ. Üstüne de þu notu 

yazdýrmýþ muhtar amcaya:'' Ufacýk bir anýný bile Allah 

aþkýndan uzak geçirme guzum. Bil ki sütüm ancak böyle 

helal olur sana.''

Kitaptan baþýmý kaldýrdým. Ter içinde kalmýþým. Hayal 

meyal hatýrlýyorum. Otobüsü durdurdular. Yakýndaki bir 

çeþmede yüzümü yýkadým sonra da biraz oturdum 

çayýrda. Arkadaþlardan biri heyecanlý heyecanlý bir þeyler 

anlattý. Hep beraber gülüþtük. Sonra tekrar bindik 

otobüse. Biraz daha iyiyim.

Abidenin önündeyiz… Hoca sýrtýný abideye, yüzünü 

bize dönmüþ bir þeyler anlatýyor…

Abidenin önündeyiz… Yanýmýzdan birkaç kadýn güle 

baðýra uzaklaþýyor. 

Abidenin önünde o erlerle birlikteyiz.  Onlar ki bu 

topraðý bize armaðan edenler kanlarýyla… Onlar ki 

býrakarak yarlarýný, analarýný, babalarýný… Bir bebeðin o 

saf tenine benzeyen naaþlarýnýn rayihalarýný çekerek içerimize Çanakkale'nin o Tanrý eli deðmiþ 

muhtevasýna gark olmayý umut ediyoruz. Fatihalar, Yasinler boþalýyor dudaklarýmýzdan.

Siyah mermerden bir mezar taþý… Üstünde bir belirgin yazý:“Meçhul Asker.” Meçhul, yani 

bilinmiyor adý, saný, kimliði. Diyor ki rehberimiz: “Belli deðildir kimliði bu þahadet erinin, týpký nice 

Mehmetlerimiz gibi. Fakat biz onu yaþattýkça kalplerimizde, meçhullüðü kaybolacaktýr. Hakikat 

olarak kýyamete kadar en somut bir abide olarak yaþayacaktýr. Bir diriliþ nefesi olarak…”    

Susuyoruz, susuyor ve doðrunun idrakimize nüfuz etmesini diliyoruz Yaratan'dan.

Bir yemek arasý veriliyor. Yakýnlardaki meþhur serlevhalý bir lokantaya giriyoruz. Lokanta 

sahibi, hocamýzýn liseden arkadaþýymýþ. Uzun zamandýr görüþemiyorlarmýþ. Onlar yýllarýn 

hasretiyle kucaklaþadursun biz masalara yerleþiyoruz. Arkadaþlardan biri bir fýkra anlatýyor. Komik 

olmamasýna raðmen nedense hepimiz gülüyoruz bu fýkraya. Arkadaþ anlattýðý fýkraya 

gülünmesinden maðrur, bir fýkra daha anlatmaya baþlayacakken yemekler geliyor. Caný sýkýlýyor 

fakat belli etmemek için gelen yemeklerin güzelliðine hayranmýþ gibi görünüyor. Baþýmý boðazdan 

tarafa çeviriyorum. Hava çok güzel görünüyor. Yemeðe baþlasak iyi ederiz…

“ Þarkýlar idrakimizi kelepçeleyen gardiyanlar… Þarkýlar gönül usaremizin mahiyetini 

deðiþtiren, kirleten kanlý parmaklarýyla. Fakat türküler öyle mi? Sýcak bir öðle sonrasý tarlasýnda 

sabah ezanýndan beri çalýþmaktan yorulmuþ, baþýnda kasket, bacak bacak üstüne atmýþ,  bir pelit 

aðacýnýn altýnda dinlenirken beyimizin,  sevdiði kadýnýn evlerinden getirdiði azýðý açýp sofrayý 

hazýrlamasýný izlerken bu mesut tabloyu müþahhaslaþtýrdýðý ilahi bir naðmedir.  Babasýný Yemen'de, 

kocasýný Sarýkamýþ'ta þehit vermiþ bir ananýn elinde son kalan oðlunu da baðrýna taþ basýp Çanakkale' 

ye gönderirkenki aðýdýdýr.”

57. Alay'a giderken bu düþünceler sersemletiyor zihnimi. Bu düþünceler isyana teþvik 

etmekte bedenimi. Ellerim zangýr zangýr titriyor. Çünkü Çanakkale'de þehitlerin baðrýnda Bir Türk 

Genci irfanýmýzla hiçbir alakasý olmayan þarkýlar dinliyor… Hayýr! Çanakkale geçilmeyecek.

Þehitlerimizle kucak kucaða geçen üç uzun gece, iki gündüz. Yolculuðumuz artýk bitmek 

üzere. Ayrýlmak bütün hüznüyle yüreklerimizde. Fakat realite sýrtýmýza inmiþ bir yük. Çalýþmak 

lazým çalýþmak… Onlarýn bizlere emanet býraktýðý güzel vataný bulunmasý gereken mevkiye taþýmak 

için… Tekrar, bir Çanakkale'nin yaþanmamasý için… Bu düþüncelerin tesellisinde ayrýlýyoruz 

Çanakkale'den. Fakat her birimiz bir Çanakkale olarak…

Bir Medeniyetin Ýdraki : Çanakkale

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ



40

Merhaba sevgili arkadaþlar.

Sizlere bu yazýmda 9.sýnýf da çýkmýþ 

olduðumuz Ege-Marmara gezisinde yemiþ 

olduðumuz ve damaðýmýzda tat býrakan 

lezzetleri gücüm nispetince aktarmaya 

çalýþacaðým. Herkes tarafýndan bilinen 

yemeklerden bahsetmeyeceðim ama her 

i l i n  k e n d i n e  h a s  ye m e k l e r i n d e n  

bahsedeceðim.Yazý devam ederken 

göreceksiniz ki Türk kültürünün  nasýl bir 

sentez sonucu oluþtuðu ve atalarýmýzýn 

böyle bilgilere seneler öncesinden nasýl 

vakýf olduklarý hakkýnda þaþkýnlýk içinde 

olmamak elde deðil, dediðim gibi bu 

yazýmýzda Türk kültürünün çeþitliliðini 

görecekseniz.

Öncelikli olarak Afyon'da yediðimiz ekmek kadayýfý ve kaymaðý var, bu kaymaðý yapmak öyle 

her yiðidin harcý deðil, gelin beraber göz atalým nasýl yapýldýðýna. Afyon kaymaðýnýn lezzet sýrrý, özel 

kaplarda manda sütünden tekniðine uygun yapýlmasýnda saklý. Kaymaðýn sadece 250 gramý 2 günde 

üretilebiliyor, düþünebiliyor musunuz? Kaymaðýn, Afyon kaymaðý olabilmesi için yüzde 60 manda 

sütünden yapýlmasý gerekiyor. Sabah saatlerinde saðýlan süt, kýsýk ateþte öðleye kadar kaynatýlýyor. 

Kaynatmanýn ardýndan üzeri bez parçalarýyla örtülerek terletiliyor.

Mandalar akþam saatlerinde otlamadan döndükten sonra yeniden saðýlarak, sabah kaynatýlan 

sütün üzerine ilave edilip tekrar kaynatýlýyor. Ýþlemlerin ardýndan sütün üzerinde kalýplaþan kaymak 

kesilerek, buzdolabýndaki özel kaplarda soðumaya býrakýlýyor. Kaymak, ertesi gün satýþa çýkarýlýyor.

Bu kaymaðý elbette tek baþýna yemedik, afyon kaymaðý yanýnda ekmek kadayýfý olunca ayrý bir güzel 

oluyor. Þimdi bir de ekmek kadayýfýný irdeleyelim.

Türk mutfaðýnýn dayanýlmaz lezzetleri arasýndan bir tarif. Bol þerbeti ve kaymaðýnýn yanýnda 

kalorisi sayýlamayan bir tatlý :) ama ayný zamanda da tadýna doyulamayan bir Osmanlý lezzeti… 

Elbette bu tatlýyý yapmak çok incelikler istiyor, biz ekmek kadayýfýný yerken parmaklarýmýzý zor 

kurtardýk.

Þimdi gelelim Afyon'da bulunan bir baþka güzelliðe, o da doðal maden suyu bu maden 

suyunun tarihine bir göz atalým.

Frigler döneminden kalma tarihi beþ bin yýl öncesine dayanan bir kaynak olduðu 

bilinmektedir. Osmanlý döneminde padiþahlara götürüldüðü söylenir.

1900 yýlýnda Belçikalý bir hekim II. Abdülhamid'e  Afyonkarahisar maden suyunu tavsiye 

etmiþtir. II. Abdülhamit ise suyu tahlil ettirmiþ ve suyun imtiyazýný Þiþli Etfal Hastanesine vermiþtir. 1. 

Dünya Savaþý'ndan sonra imtiyaz Afyon'a geçmiþ ve 1924'te bir iþletmeciye kiralanmýþtýr.

Daha sonra Ýzmir-Eskiþehir demiryolu yapýmýnda çalýþan Fransýz mühendisler suyu Ankara'ya 

götürmüþ ve sudan Atatürk'ün haberi olmuþtur. Atatürk 1926 yýlýnda geliri Kýzýlay'a býrakýlmak üzere 

orada bir þiþeleme fabrikasý kurdurtmuþtur.

Bu maden suyunun yanýnda Afyon'da Gazlý Göl diye bilinen bir kaplýca da bulunmaktadýr.Bu 

kaplýcanýn da bir çok þifaya mazhar olduðu bilinmektedir, gördüðünüz gibi afyonun taþý topraðý 

insanlara þifadýr.

Sýradaki lezzetimiz Denizli kebabý. Bu kebabýn sýrrý sabýrla piþmesinde saklýdýr. Bu kebap için 

fýrýn sabah erkenden yakar fýrýnýn tuðlalarý özeldir. Ayrýca odunu da sakýz aðacýndandýr. Öðlene doðru 

fýrýn iyice ýsýnmýþ olur ve içinden közü alýnýr ve kebap fýrýnýn ýsýsýyla piþer, kebabý lezzetli kýlan bu 

detaydýr. Ayrýca kebaplar fýrýnýn içine asýlarak piþer. Bu kebabýn eti de özeldir, çünkü bu et genel olarak 

15-20 kg olan süt kuzularýn etinden yapýlmýþtýr. Bu et ve piþirme þekli birleþince ortaya çýkan lezzeti 

parmaklarýnýzla yemekten baþka çareniz kalmaz. Dalga geçmiyorum eðer denizli de kebap 

yiyecekseniz size çatal vermezler bu bir gelenek ve yemeðin aslýna uygun bir davranýþtýr.

Lezzet Yolculuðu-1

LEZZET YOLCULUÐU-1
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Güzel ülkemizin bir baþka naçizane 

lezzetlerinden olan mesir macunu bu toplumun 

bilgisini ve tarihini yansýtýr. Mesir macununun 

hikâyesini biliyor olabilirsiniz ama ben gene de 

hatýrlatmak isterim. 

Yavuz Sultan Selim'in eþi, Kanuni Sultan 

Süleyman'ýn annesi Ayþe Hafsa Sultan 

hastalanýnca, dönemin ünlü hekimi Merkez 

Efendi, 41 çeþit baharatý karýþtýrarak elde ettiði 

ürünü Sultan'a yedirdi. Bir süre sonra iyileþen 

Ayþe Hafsa Sultan, bu macunun her yýl ayný 

dönemde üretilerek halka saçýlmasýný buyurdu. 

Bunun üzerine her yýl nevruz günü 41 çeþit baharat karýlarak hazýrlanan mesir macunu, Manisa'daki 

Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçýlýyor. Minare ve kubbelerden saçýlan ve þifalý 

olduðuna inanýlan mesir macununu kapabilmek için Türkiye'nin çeþitli illerinden Manisa'ya gelerek 

Sultan Meydaný'nda toplananlar ilginç görüntüler oluþturuyor.

Gelelim bu macunun faydalarýna:

Mesir macunu eski zamanlardan bu yana gelen bir gelenek olarak ilkbaharda halka saçýlýr. 

Ýlkbahar'da halka saçýlmasýnýn da sebepleri vardýr. Ýnsanýn biyolojik saati dediðimiz beden, zihin ve 

ruh dünyasýnda derin bir iç dinginlik ve tatmin duygusunu yaþayabildiði zamanlar vardýr. Ýlkbaharda 

iþte bedenin böyle anlarý yaþayabileceði zamana giriþi ifade eden bir dönemin baþlangýcýdýr. Kýþýn 

bedenlerin daha az hareketli olmasý, güneþ enerjisiyle birlikte oksijenden daha az yararlanmasý 

sonucunda tüm beden içinde dolaþmakta olan kanýn kirlenmesinde artýþ olur. Kirlenmiþ olan kanýn 

dolaþýmýnda azalma meydana gelir. Bu tamamen kanýn koyulaþmasýyla ilgilidir.

 El, ayak üþümeleri, zihinsel ve ruhsal rahatsýzlýklar bu dönemde artýþ gösterir. Bedenin ying 

özelliði artmýþ ve enerjisinde azalma meydana gelmiþtir. Kronik hastalýklarda artma bu dönemde 

maksimum seviyeye yükselmiþtir. Özellikle astým, kronik bronþit, romatizmal hastalýklar, 

depresyonda þiddetlenmeler olur. Ýnsanýn bedeni hantallaþýr. Unutkanlýðý artar. Yaþamdan aldýðý zevk 

ortadan kalkmaya baþlar.

Ýlkbahar, bedenin artmýþ olan bu özelliklerinin dönüþüm yaþadýðý, ying'ten   yang'a geçiþin oluðu bir 

dönemdir. Eski çaðlardan beri insanlar ilkbaharý, kan vermenin, bitkisel ilaçlarý kullanmanýn, 

böylelikle bedenin saðlýðýnda yeniden bir yapýlanmanýn gerçekleþtiði dönem olarak görürler.

Tabi bu iþin bilimsel sayýlabilecek kýsmý 500 yýl önceki hekim nereden bilsin bunu deðil, bu nasýl bir 

neslin devamý olduðumuzu ve ne kadar çok çalýþmamýz gerektiðini Türk milleti adýna   

neleri baþarmamýz gerektiðinin göstergesidir.

 Mesir'in içinde bulunan bitkisel karýþýmlarýný incelediðimizde kýþ aylarýnýn insan bedeninde 

meydana getirdiði tüm olumsuzlarý ortadan kaldýrmaya yönelik etkileri olduðunu görmek 

mümkündür.

O zamanlarda yapýlan mesir macununa günümüzden bakarken mesir macunun gizemi ile 

karþý karþýya gelmekteyiz. Mesir macunun gizemi günümüzde geleneksel Hint týbbý olarak bilinen 

Ayurveda'nýn mükemmel bir saðlýk iksiri olarak sunduðu Amrit kalaþ gibi bilinmezlikleri içinde 

barýndýrýr.  Hint týbbý Ayurveda'ya göre insan bedenlerinde meydana gelmiþ bozulmalarý ortadan 

kaldýrmaya yönelik olarak, beslenme alýþkanlýklarý, bitki ve baharatlar tavsiye edilmektedir. Mesir 

Macunu tüm beden tiplerinde meydana gelen dengesizlikleri ortadan kaldýrmayý saðlayacak bir 

karýþýmdýr.

Lezzet Yolculuðu-1
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Bu karýþým kesinlikle tesadüfi 

bir karýþým deðildir.

Son derece önemli olan bir 

gerçek de bitki ve baharatlarýn köklü 

etkilerini elde etmek için üç yada altý 

aylýk kullaným sürelerine ulaþýlmasý 

gerekmektedir. Ýnsanoðlunun ne kadar 

sabýrsýz olduðu herkesçe malumdur, 

insan bilmediði ve olmayacaðýný 

düþündüðü þeyleri bu kadar uzun bir 

süre beklemez.

Yediðimiz diðer bir güzide 

lezzet ise Manisa kebabýdýr. Manisa'da 

yediðimiz gerçekten çok güzel bir kebaptý, arkadaþlar siz siz olun bu tür yöresel yemekleri gidin ve 

yerinde yiyin.Gelin hep beraber bu kebabýn sýrlarýna erelim. Manisa denince akla ilk gelenlerden 

biri meþhur kebabý tabiî ki….Tatar kebabý imiþ aslý.Tatarlar getirmiþ yýllar önce, Halep'ten gelip 

yerleþen ve mekân açarak, yanýnda kalfa ve çýrak yetiþtiren Ýbrahim Usta, yaptýðý demir þiþe sarýlmýþ 

köftenin adýný da "Manisa kebabý" koyarak isimlendirmiþ. Arap ve Osmanlý kültürü karýþýmý bu 

kebap, zaman içerisinde bu þehirle bütünleþmiþ ve seneler boyu yetiþen ustalar bugünlere kadar 

devam ettirmektedirler. Gerçekten çok önemli kültürel miraslarýmýzdan birisidir.

Sýradaki lezzet, arkadaþýmýz Þamil'in köyünde yediðimiz Özbek pilavý.Bu pilav içinde 

havucun kaybolduðu bir pilav çeþididir.Pilavý bizler için anne babasý kendi elleriyle özel olarak 

hazýrlamýþtý. Orta Asya Türk geleneðinde Özbek milli mutfaðý haklý bir üne sahiptir. Özbeklerin

mutfak geleneðini ve beslenme kültürünü belirleyen unsurlar arasýnda halkýn hayat tarzý, gelenek 

ve görenekleri, insanlarýn ortak karakterleri, yiyecek piþirme teknikleri, yörenin iklim þartlarý ve 

diðer çevreyle ilgili unsurlarýn büyük payý vardýr.

Özbek pilavý, deðiþik isimler altýnda farklý malzemeler kullanýlarak haþlanmýþ ya da 

kýzartýlmýþ etli, kuþüzümlü, nohutlu, havuçlu, özellikle Basmati pirincindekavrulmuþ, süzme ya da 

salma yöntemiyle yapýlýr. Havuç ve eti iyice kýzartarak turuncu bir renk alan ve aðýr bir yemek olan 

bu pilav için Özbekler 'sabah kahvaltýda kendin ye, öðle yemeðinde dostunla paylaþ, akþam 

yemeðinde ise düþmanýna yedir' derler. Pilavýn aðýr olmasýndan dolayý söylenen bu söz ayný 

zamanda þu sözü desteklemektedir.''Sabah kahvaltýsýn krallar gibi,akþam yemeðini fakirler gibi ye''

Sayýn okurlar gördüðünüz üzerine medeniyetimizin ne kadar köklü olduðunu mutfaðýmýzdan 

dahi anlayabilirsiniz. Sýradaki lezzetimiz 

boyoz, Ýzmir'in öz lezzetlerinden. Ýzmir ile 

özdeþleþmiþ lezzetlerden.

Boyoz 1492'de Türkiye'ye yerleþen 

Sefaradlar tarafýndan Anadolu ve özellikle 

Ýzmir mutfaðýna katýlmýþ, Ýzmir damak tadý 

ile özdeþleþmiþ, mayasýz bir hamur iþidir.

Boyoz, Ýspanyolca yazýlýþýyla bollos, "küçük 

somun" anlamýna gelen bollo sözcüðünün 

çoðuludur. Ýspanyolca iki L harfi Y sesiyle 

okunur. Birçok mutfakta çörek, börek 

benzeri unlu mamullerin Sefarad kültürüne 

özgü bir uygulamasýdýr.
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Boyozun ilk çýkýþýný atýk hamur malzemesinin 
deðerlendir i lmesine baðlayan kaynaklar  
bulunmaktadýr. Ýzmir dýþýnda hiçbir þehirde ticari 
olarak piyasaya sunulmadýðýndan Ýzmir'in böreði 
olmuþtur. Rivayete göre, Ýzmir'de boyozun en iyisini 
Boyozcu Avram Usta yapmýþ, o öldükten sonra 
Ýzmir'de boyozlar "Avram Usta'nýn boyozu" adý 
altýnda satýlmýþtýr. Avram Usta'nýn devrettiði 
geleneði günümüzde Alsancak Dostlar Fýrýný'nýn 
sahibi Halim Usta ve Cihangir Usta yaþatmaktadýr. 
Karþýyaka'da ise sabahlarý raðbet gören Atakent 
Cafe Blue önündeki Börekçi Dayý'dýr. Eskiden her 
türlü el sanatýný en iyi ihya edenler hep gayrý 
müslimler olmuþtur, bunun sebebi Osmanlý 

devrinde bu kimselere toprak satýþý olmazdý.

Erdem Usta'nýn tarifine göre, öncelikle hamur yoðrulup top þeklinde iki üç saat tavada 
dinlendirilir. Daha sonra elle tabak geniþliðinde açýlýp bir süre daha dinlendirilen hamur, daha 
sonra yine elle sallanýr ve tekrar açýlýr ve rulo yapýlýp bir iki saat daha dinlendirilir. Kulak memesi 
kývamýnda kopma noktasýna geldiðinde tavalara sýralanýr ve küçük toplar halinde kesilerek yarým 
saat ile bir saat arasýnda nebati yað içinde bekletilir. Çok yüksek ateþte tepsi ile fýrýnlanmadan önce 
kat kat, ipince açýlmýþ olan milföy yufkanýn arasýna içlik malzemesi (peynir, ýspanak vs.) konur. 
Ticari satýlan boyozlar boþ olarak yapýlýrsa da gerçek boyoz boþ yapýlmaz. Hamurun özelliði un, 
çiçek yaðý ve tahin karýþýmý ve tuzlu olmasýdýr.

Þimdi milli içkimiz olan ayranýn en hasý olan susurluk ayranýndan bahsetmek 
istiyorum.Ayran þüphesiz ki Türk mutfak kültürünün baþ tacý içeceklerinden biridir. Çok eski 
zamanlardan günümüze kadar uzanmayý baþarmýþ olan bu içecek, bugün evde kolaylýkla 
hazýrlanabileceði gibi pek çok marka tarafýndan þiþelenmiþ halde hemen hemen her markette 
kolaylýkla bulunabilir. Etli yemek, hamur iþi, kýzartma ve daha niceleri… Her yemeðin yanýnda 
tüketilebilinecek bir içecektir. Ayran deyince akla pek çok kiþi tarafýndan bilinen ve bir hayli meþhur 
olan Susurluk ayraný gelir. Bardaðýn üzerinde sanki kar beyazý bulutlar dolaþýyormuþçasýna bir 
görüntüye sahip bu köpük köpük ayraný içmeye doyum olmaz. Klasik ayranlara nazaran 
yapýmýnda birtakým inceliklere dikkat etmek gerekir ve buna baðlý olarak tadý da diðer ayranlardan 
biraz farklýdýr.

 Diðer ayranlara nazaran, köpüklü ve tuzunun daha az olmasý bu ayranýn baþlýca 
özelliklerindendir. Sayýn okurlar daha önce geçen kültürel birikimlerimizin güzel ve lezzetli 
olmasýndaki ana etkenler yapýlacak mamulün malzemesinin o yöreden ve doðal olmasý ve 
mevsiminde bu iþin yapýlmasý asýldýr. Günümüz teknolojisinde her þeye çok hýzlý bir ulaþým vardýr. 
Bu da tüketim  sektörünün olmazsa olmazlarýndandýr, bu sektör ve bu tutucu üretimler insanlarýn 
yaptýklarý þeylerin güzel olmasý veya olmamasýna göre deðil artýk ne kadar sattýðýna göre 
deðerlendirmekte ve bu da bizim kültürel deðerlerimizi zedelemektedir.

Bahsetmeden edemeyeceðimiz yemeklerden bir tanesi de 
Ýskender döner ve kebabýdýr. Yaklaþýk 150 yýldan bu yana damaklara 
hitap eden ve Bursa'yla özdeþleþerek adeta Bursa kentinin bir 
simgesi olan bu lezzet, Mehmet oðlu Ýskender Efendi'den mirasdýr. 
Üç erkek çocuk sahibi olan Ýskender Efendi, bu iþi çocuklarýna 
öðretmiþtir. Ortanca oðlu Süleyman Ýskenderoðlu da bu zanaatýn 
inceliklerini kendi çocuklarýna aktarýrken, günümüzde de Yavuz 
Ýskenderoðlu (3. Kuþak) bu kültürü yaþatma ve daha ileriye taþýmayý 
kendine þiar edinmiþtir.. Kayhandaki baba dükkânýnda geçen 
çýraklýk döneminin ardýndan, 15 yaþýnda ustalýk peþtamalýný takarak 
iþin baþýna geçen Yavuz Ýskenderoðlu'nun, o günden bu yana 
vizyonu, yerelden evrensele uzanan bir gýda zinciri oluþturmak ve 
Kebapçý Ýskender'i ayný zamanda bir dünya markasý yapabilmek.

 

Lezzet Yolculuðu-1

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ



44

Ýskender Döner Kebabý 
Nasýl Doðdu?

K e b a p  i þ i n i n  i l k  

baþlangýcý, 1850 yýllarýnda 

Mehmet Efendi Lokantasý 

ile olur. O dönemlerde 

Bursa'da, yaygýn olarak 

kuzu çevirme ve tandýr iþi 

yapýlmaktadýr. Piþirilen et, 

sabit mekânlarda olduðu 

kadar,  baþ üstündeki 

t a b l a l a r d a  d a  

satýlmaktadýr. 1860' lý 

yýllarda babasý Mehmet 

Efendi'ye, bu iþin daha 

f a r k l ý  b i r  b o y u t t a  

yapýlabileceðini söyleyen 

Ýskender, amcasý Sabit Efendi'nin de katkýlarýyla babasýný ikna eder. Geleceðin markasýný ve eþsiz 

damak tadýný yaratacak olan bu deðiþiklik isteðinin altýnda yatan asýl neden ise çok farklýdýr. O 

yýllarda 12-13 yaþýnda bir çocuk olan Ýskender, etin dik olarak ateþe tutulmasýyla, yatay þekilde 

piþirildiðinde ortaya çýkan koku ve dumanýn da önlenebileceðini düþünmüþtür. Sonuçta, 

yüzyýllardýr yerdeki ateþe paralel olarak piþirilen kuzuyu, dik mangalda ayaða kaldýrma teklifinde 

bulunur babasýna ve yepyeni bir konseptin de baþlangýcý olur. Kemikli et, kemiðinden ve 

sinirlerinden ayrýlarak, yatay ocakta piþirilmek yerine, yapýlan dikey ateþin önünde döndürülerek 

piþirilmeye baþlar. Sunumu da ince ince kesilerek yapýlýr. Bu farklý sunum, Bursa'da çok dikkat çeker 

ve o tarihlerde "Ýskender Efendi'nin Dönen Kebabý" olarak anýlýr, bu þekilde isim yapar. O tarihte 

"alaturka" denilen pide üzerine konan etlerin kenarýna; yoðurt, salça ve tereyaðý da eklenerek bir 

"lezzet tabaðý" haline getirilir. O günden bu yana Ýskender Döner Kebap denilince, akla o lezzet 

tabaðý gelir. 

"Ýtibar sunuyorum".

O dönemde 20-30 metrekarelik bir dükkânda sunulan Ýskender döner kebabý, zaman içinde 

"döner" diye anýlmaya baþlar. Ardýndan lakap, Mehmet Oðlu Ýskender Efendi þeklinde önce 

tabelaya, sonra da ticari unvana ve markaya dönüþür. Günümüzde ise bütünüyle bir kültürün adý 

olmuþtur. Yavuz Ýskenderoðlu, "Döneri herkes sunuyor, ben ise itibar sunuyorum" diyerek, taþýdýðý 

misyonu ve farkýný dile getiriyor. 

Lezzetin Sýrrý

Kebapçý Ýskender'in kebabýnýn sýrrý ise, kullanýlan etlerde, tereyaðýnda, yoðurt ve pidede 

saklý. Ýskender döner kebaplar, Uludaðýn kekik ve otlarýyla beslenen koyunlarýn etiyle yapýlýyor. 

Yine yoðurt ve tereyaðý da bu koyunlarýn sütünden elde ediliyor.

Evet sevgili arkadaþlar

Marmara-Ege gezimizde yediðimiz yöresel yemeklerden elindem geldiði nispetçe 

sunmaya ve bu lezzetleri yaþatmaya çalýþtým, ben ne kadar yazsam da siz en iyisi gidip hepsini 

yerinde bir tadýn, ancak bu þekilde ayný dili konuþabiliriz, saðlýcakla kalýn.
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1.GÜN 16 Mayýs 2014 CUMA 

Gezimizin ikinci etabý olan Ýç Anadolu-Akdeniz gezimize baþladýk. Ýlk hedefimiz Eskiþehir. 

Cuma namazýný Kurþunlu Cami'nde kýlacaðýz.

Daðlýk bir yolun sonunda Bilecik sýnýrlarýna giriyoruz. Sakarya'ya göre burasý nispeten daha düz. 

Kýrým çiðbörekçisinde çiðböreðimizi yiyoruz. Ardýndan Cuma namazýný lokanta'ya elli metre 

uzaklýkta bulunan Kurþunlu cami'nde kýlýyoruz. Bu cami 1525 yýlýnda Çoban Mustafa Paþa tarafýndan 

yaptýrýlmýþ. Caminin bir de külliyesi var.

Rehberimizi de aldýktan sonra Sazova Parkýna doðru yola çýkýyoruz. Sazova Parký, diðer 

adýyla Bilim Kültür Sanat Parký dörtyüz bin metrekarelik alana kurulmuþ dev ve özgün bir 

park.Parka doðru giderken sol taraftaki Tarihi Odunpazarý Evleri bize Hamamönü'nü hatýrlatýyor. 

Sazova Parký'nda tren ile tur yapýyoruz. Ardýndan Þato'yu ve Korsan Gemisi'ni geziyoruz. 

Park çýkýþýnda hediyelik eþya dükkanlarý bulunuyor. Dükkanlarda Lüle Taþý'ndan yapýlmýþ bir 

sürü eþya var. Bu taþ Magnezyum ve Silisyum kaya parçalarýnýn yerin derinliklerinde hidratlaþmasý 

sonucu oluþan bir taþtýr. Türkiye'de sadece 

Eskiþehir'de çýkartýlýr.

Yemeðimizi Ýlim Yayma Cemiyeti'nin 

yurdunda yedikten sonra Ýkindi Namazý için 

Reþadiye Cami'ne geçiyoruz. Þehrin en büyük 

camilerinden olan bu cami 1978'de ibadete 

açýlmýþ.

Saat 18.00'da Konya'ya doðru yola 

çýkýyoruz. Saat 23.00'u bulduðunda Konya'ya 

varýyoruz. Birinci kafilenin kalacaðý Niyazi 

Yeþilkaya Yurdu'na geliyoruz.
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2.GÜN 17 Mayýs 2014 CUMARTESÝ 

Týp yurdunda kahvaltýmýzý yaptýktan sonra Mevlana Müzesine doðru yola çýkýyoruz. 

Müzeye vardýðýmýzda saat 09.30'u gösteriyordu. Çift kubbeli -bir tanesi Mevlana'nýn yattýðý 

Kubbet'ül Harda-, tek minareli, çilehane ve medrese sýnýflarý olan bu yapýdaki odalar Mevlevi 

eþyalarýyla donatýlmýþtýr.

Müzenin yanýnda bulunan Selimiye Cami'ne geçiyoruz. Bu cami 2.Selim'in Konya Valiliði 

sýrasýnda inþaata baþlanmýþ fakat Sultanlýk döneminde bitirilebilinmiþ. Batý tarafýndaki kütüphane 

ise 1795 yýlýnda eklenmiþ.

Meydanda bulunan Mevlana çarþýsýný gezdikten sonra Aziziye Cami'ne geçiyoruz. Bu cami 

1676 yýlýnda 4.Mehmed'in muhasibi Damat Mustafa Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþ. Bir kere yangýn 

geçiren cami Pertevniyal Sultan tarafýndan onarýlmýþ. Batý mimarisiyle yapýlan caminin 

mimarisinin deðiþik þerefeleri dikkat çekiyor. Caminin diðer özelliði ise pencerelerinin kapýsýndan 

büyük olmasý. 

Bedestene giriyoruz. Ahþap iskeletli, cumbalý tarihi evlerin dükkânlarýn arasýndan 

geçtikten sonra Ali Ulvi Kurucu'nun, Tahir Büyükkörükçü ve daha bir çok ünlü vaizlerin 

zamanýnda vaaz verdiði Kapu Cami'ne ulaþýyoruz. Asýl adý Ýhyaiyye olan bu cami Konya Kalesi 

kapýsýnýn önünde olduðu için Kapu(kapý) adýný almýþtýr. Cami ilk defa 1658'de Pir Hüseyin Çelebi 

tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Birçok kez yenilendikten sonra son halini 1868'de kazanmýþtýr. 
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Kapu Cami'ne fazla uzak olmayan Þerafettin Cami'ne geçiyoruz. Cami, 12.yüzyýlda Þeyh Þerafettin 

tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.

Bu tarihi camiden ayrýlýp Mevlana'nýn dostu ve mutasavvýf Þemsi Tebrizi Cami'ne gidiyoruz. 

Mevlana ile olan sýký dostluðundan dolayý Mevlana'nýn oðlu Sultan Veled tarafýndan öldürülen Þems, 

buraya gömülmüþtür.

Þemsin ruhuna Fatiha okuyup Ýplikçi Cami'ne geçiyoruz. Kubbesi olmayan 1201 yýlýnda yapýlmýþ 

bu caminin þadýrvanýnda inanýlmaz bir akustik var. Bir köþesinden fýsýltýyla konuþulunca öteki köþeden 

ses normal düzeyde duyuluyor. Bu akustiði bir önceki gezimizde ziyaret ettiðimiz Afyon- Þadýrvanýnda 

da olduðunu hatýrlýyoruz.

Cami ziyaretlerinden sonra etli ekmek yemek için Meram Belediyesine geçiyoruz.

Karnýmýzý doyurduktan sonra Alâeddin tepesine çýkýyoruz. Yapay olan bu tepenin yamacýna 

kurulu olan Alâeddin Cami karþýlýyor bizi. 1211 yýlýnda Alâeddin Keykubad tarafýnda yaptýrýlan, 

Konya'nýn en büyük ve en eski camisi olan bu camide 41 sütun var. Bu sütunlar ise Yunan þehirlerinden 

getirtilmiþ. Caminin en ilginç yaný ise Minberi. Yapýmý 40 yýl süren, 1155 yýlýnda tamamlanan minber 

Abanoz aðacýndan ve birbirine geçmeli tasarlanmýþ. Bu minberin aynýsýndan Mescid-i Aksa'da da 

varmýþ fakat çýkartýlan yangýn sonucu yanmýþ. 

Caminin ön tarafýna geçince Konya manzarasý ve saray kalýntýlarý ile karþýlaþýyoruz. Sol 

tarafýmýzdaki Kümbette ise 8 Selçuklu Sultaný yatýyor. 

Tepeden inerken 2.Dünya savaþýnda Almanlar tarafýndan kullanýlan tramvaylarý görüyoruz.

Yolun karþýsýna geçip Karatay Medresesine giriyoruz. 1251 yýlýnda Celaleddin Karatay tarafýndan 

yaptýrýlan medresenin içinde bir havuz bulunuyor. Medresenin altýnda bir de tünel bulunuyor.

Ýnce Minareli Medreseye giderken meydanda Bosna Baþ Çarþýdaki çeþmenin kopyasýný görüyoruz.

Medreseye girmeden önce kapýsýnda Yasin ve Fetih Surelerinin yazýlý olduðunu öðreniyoruz. 1251 

yýlýnda yaptýrýlan medreseye girdiðimizde Karatay Medresesinin mimarisi karþýlýyor bizi. Neredeyse 

Karatay'ýn aynýsý. 

Medreseden ayrýldýktan sonra TÝMAV'a (Türkiye Ýmam-Hatipliler Vakfý) geçiyoruz. Küçük bir 

tanýtýmdan sonra bize kitap hediye edip uðurluyorlar. 

Havzan lokantasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürüyle birlikte Etli Ekmek ve Mevlana yedikten sonra saat 

19.45'te Antalya'ya doðru yola çýkýyoruz.

Saat 01.00 Kepez-Hacý Ali Uyaroðlu Kuran Kursu'na varýyoruz.

47

Genç Gezgin’in Seyahatnamesi

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ



3.GÜN 18 Mayýs 2014 PAZAR
Sabah 09.40'ta yurttan çýkýp Kaleiçi'ni gezmeye çýkýyoruz. Otobüsten indikten sonra 

Selçuklu'nun Antalya'daki Yivli Minare Cami'ne giriyoruz. 1383'te yapýlan bu caminin minaresinin 

mimarisi dikkatimizi çekiyor.

Kaleiçi'ni gezdikten sonra limana varýyoruz. Þuan turistik amaçla kullanýlan bu liman 

eskiden ticaret gemilerinin yanaþtýðý bir limandý.

15 dakikalýk bir yolculuktan sonra Düden Þelalesine varýyoruz. Þelalenin etrafýndan dolaþýp arkasýna 

kadar gidiyoruz. Yaklaþýk 20 metre yüksekliðindeki þelale biri büyük biri küçük 2 koldan akýyor.

Düdenden ayrýlýp 20-25 dakikalýk mesafedeki Kurþunlu Þelalesine varýyoruz. 18 metre 

yükseklikten inen su 18 ayrý küçük gölet oluþturuyor. Kenan Evren'in köþkü ve 200 yýllýk deðirmenin 

olduðu bu þelaleye giriþ ise çok ucuz.

Aslým Þimþek lokantasýnda Köfte-Piyaz yedikten sonra öðle namazýna geçiyoruz. Namazý 

kýldýðýmýz cami içinde Sinagog ve Kilisenin bulunduðu bir kompleks'ti.

Serik/Karadayý'da 40 dakika denize girdikten sonra Alanya'ya doðru yola çýkýyoruz.

Yolun sað tarafýnda sahil þeridine döþenmiþ bir sürü otel var. Manavgat ile Antalya-Merkez 

arasýndaki 17 km'lik sahil þeridinde 5 yýldýzlý 50 otel bulunuyor.

Akþam 19.00 gibi Alanya'ya varýyoruz. Birinci grup yemek yerken biz de Alanya sahillerini 

dolaþýyoruz. 

Ravza lokantasýnda Ýskender yedikten sonra Alanya Ýmam Hatip Lisesi yurduna geçiyoruz.
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4.GÜN 19 Mayýs 2014 PAZARTESÝ

Sabah 08.00 civarýnda Alanya Kalesine çýkýyoruz. Surlarýnýn uzunluðu 6.5km'yi bulan bu kale, 

denizden 250 metreye kadar yükselen yarýmadanýn üstüne kurulmuþtur. Roma döneminde inþa 

edilen kale 1221'de Alaeddin Keykubad tarafýndan yeniden inþa edilmiþtir. Kale'de 83 kule 140 burç 

ve 400' yakýn sarnýç bulunuyor.

Kaleden indikten sonra daðýn eteðindeki Damlataþ Maðarasýna giriyoruz. 1948'de tesadüfen 

bulunan bu maðaradaki sarkýt ve dikitlerin   MÖ 10 BÝN-15 BÝN yýllarýnda oluþtuðu tahmin ediliyor. 

Maðaranýn sýcaklýðýnýn yaz-kýþ deðiþmediðini ve nispi nemin %98 olduðunu öðreniyoruz.

Maðaradan çýkýp Anamur'a doðru giderken yarýmadanýn doðusunda kalan Kýzýlkule ve tarihi 

tersane'yi görüyoruz.

Muz baþkenti Anamur'dan aldýðýmýz muzlarý yedikten sonra yolumuza devam ediyoruz.

Bozyazý-Tekeli Kuran Kursu'nda öðle yemeðimizi yedikten sonra namazýmýzý kýlýyoruz ve 

yola çýkýyoruz.

17.30 gibi Cennet-Cehennem Maðaralarý'na varýyoruz. Cehennem Obruðu'nun derinliði 120 

metredir. Çok sarp olduðu için bu çukura inilemiyor. Cennet Maðarasý'nýn aðýz geniþliði bazen 200 

metre civarýnda, en derin yeri ise 70 metredir. Maðarada bir de 5. ya da 6.yüzyýlda yapýlmýþ Meryem 

Ana Kilisesi bulunmakta. Maðaraya ise 455 basamakla  inilmekte. Maðaranýn dibinde bir de denize 

ulaþan küçük bir akarsu bulunmakta.

Cennet-Cehennem'den sonra yola çýkýyoruz. Silifke'de durup Kýz Kalesi'nin önünde fotoðraf 

çekiliyoruz. Bu kalenin yapýlýþ amacý Kýz Kulesi ile ayný. Silifke'den ayrýlýp Mersin'e doðru yola 

çýkýyoruz.

20.00 gibi Mersin'e varýyoruz. Þehre girdiðimizde bir zamanlar Türkiye'nin en yüksek binasý 

olan, 52 katlý binayý görüyoruz. Akþam namazýný kýlýyoruz. Özcan Tantuni'de tantuni yedikten sonra 

Ulu Cami'de yatsýyý kýlýp Ýlim Yayma Cemiyeti'nin yurduna geçiyoruz. 

Genç Gezgin’in Seyahatnamesi
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5.GÜN 20 Mayýs 2014 SALI

Mersin Anadolu Ýmam Hatip Lisesini ziyaretimizden sonra Tarsus'a doðru yola çýkýyoruz.

Saat 10.30'da Ashab-ý Kehf'e (Ehli Keyf) varýyoruz. Orada Kehf Suresinde (9-26) anýlan yedi 

uyurlarýn yattýðý bu maðarayý dolaþýp Adana'ya doðru yola çýkýyoruz.

12.00'da Adana'ya ulaþýyoruz. Sabancý Merkez Cami'nde öðle namazýný kýlýyoruz. Cami'nin 

adýnýn Sabancý olmasýnýn nedeni, Sabancý ailesinin cami yapýlýrken caminin yapým masrafýný yarý 

yarýya karþýlamasýdýr. Geri kalan miktar halk tarafýndan karþýlanmýþ ve ayný zamanda Turgut Özal 

döneminde yapýlmýþtýr.

Namazdan sonra Seyhan Nehrini birleþtiren, Roma Ýmparatorun Hadrian döneminden 

kalma Taþ Köprü'den geçiyoruz. Önceden daha uzun olan bu köprünün ayaklarý restorasyon 

sýrasýnda toprak altýnda kalýp kýsalýyor.

13.15 gibi Niþantaþý Restoranýna varýp, Adana Kebap yiyoruz. Ve 16.00'da Kayseri'ye doðru 

hareket ediyoruz. 

Akþam Muradiye Vakfý'nda yemek yedikten sonra Özel Hisarcýklýoðlu Anadolu-Fen 

Lisesi'nin pansiyonunda kalýyoruz.

Genç Gezgin’in Seyahatnamesi
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6.GÜN 21 Mayýs 2014 ÇARÞAMBA

Sabahýn ilk ýþýklarýyla Kapadokya'ya doðru yola çýkýyoruz.

11.15 gibi yeraltý þehrinin olduðu Derinkuyu'ya varýyoruz. Ayný þehrin küçüðünü 

Kaymaklý'dan geçerken görmüþtük.

Bu þehir "Paganist Roma"nýn zulmünden kaçanlar tarafýndan yumuþak tüfün oyulmasý ile 

oluþmuþtur. Sekiz katlý olan bu yapýda geçiþler tek kiþilik tüneller ile saðlanýyor.

12.30'da yemek için yola çýkýyoruz. 

Göremeye varýp Çömlek Restoran'da Çömlek Kebap yedikten sonra Uçhisar Kalesine doðru 

yola çýkýyoruz.

Kalenin tepesine çýkýnca bütün Kapadokya'yý görebiliyoruz. Ayrýca Erciyes Daðý'da bütün 

heybetiyle karþýmýza dikiliyor.

Beþ dakikalýk yolculuktan sonra Göreme'ye varýyoruz. Çok sayýda kilisenin ve evlerin 

bulunduðu bu bölgenin yapýlýþ amacý Yeraltý Þehri ile ayný. 

Yine kýsa bir yolculuktan sonra Peribacalarý'nýn olduðu Ürgüp'e ulaþýyoruz. Peribacalarý 

yumuþak kayaçlarýn sular tarafýndan aþýnýp sert kayaçlarýn yukarýda kalmasýyla oluþmuþtur.

Ürgüp'ten yola çýkýp Çömlek Diyarý Avanos'a gidiyoruz. Namazý kýldýktan sonra Ziya Amca 

bizi Semerkand Derneði'nin kermesine davet ediyor. Biz de bu güzel teklifi reddetmeyip iþtirak 

ediyoruz. 

Kýzýlýrmak'ýn ikiye böldüðü Avanos'tan ayrýlýp Kayseri'ye doðru yola çýkýyoruz.

Akþam Kayseri'ye varýp Düvenönü Merkez Pide'de Etli Pide yedikten sonra Görme Engelliler 

Merkez Bölge Yurdu'na geçiyoruz.
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7.GÜN 22 Mayýs 2014 PERÞEMBE
Sabah i lk  o larak  Mavi  

Marmara Þehidi Furkan Doðan'ýn 

m e z a r ý n ý  z i y a r e t  e d i y o r u z .  

Talas/Reþadiye mahallesindeki bu 

mezarýn 200 metre ilerisine Furkan 

Doðan Kültür Merkezi yapýlmýþ. 

Burada rehberimiz Kayseri hakkýnda 

bilgi veriyor:

Kayseri ilk olarak Hititler 

zamanýnda ticaret þehri olarak 

kurulmuþ. Roma'nýn ilk darphanesi 

de Justinyanus döneminde burada 

açýlmýþtýr. Moðol istilasý sýrasýnda 

nüfusu 300 bin olan þehrin þuan ki 

nüfusu 1 milyon 46 bin.

Selçuklu eserleriyle donatýlan bu þehirde Osmanlý eserlerinin olmayýþý sebebi ise Osmanlý 

döneminde Kayseri'nin zaten ihya olmuþ olup Osmanlý'nýn Avrupa'ya yönelmesidir.

Mezardan ayrýlýp Hacý Hüseyin Aksakal Ýmam-Hatip Lisesi'ni ziyaret ediyoruz. 

Üçüncü duraðýmýz halk arasýnda Cami-i Kebir diye de anýlan Ulu Cami. Daniþmentliler 

Hükümdarý Melik Mehmet Gazi tarafýndan 10-11 yüzyýlda yapýlmýþtýr. Þehrin en eski camisi olan bu 

yapý hakkýnda þöyle bir efsane anlatýlýr: Hükümdarýn eþinin sadece kendi parasýyla yapýlmasýný 

istediði bu caminin inþaatý sýrasýnda bir kadýn yoðurt ve yedi tuðla getiriyor. Mimar sadece yoðurdu 

alýp yedi tuðlayý geri çeviriyor. Bunun üzerine Hazreti Muhammed (SAS) hükümdarýn eþinin rüyasýna 

giriyor. Bundan dolayý ertesi gün hükümdarýn eþi o kadýný buldurtup yedi tuðlayý aldýrtýp caminin sol 

cephesinin en önüne koyduruyor. 

Kurþunlu Cami'ne giderken 1497 tarihli bedestenden geçiyoruz. 

Osmanlý'nýn Kayseri'deki nadir eserlerinden bir tane olan Kurþunlu Caminin mimarý Mimar 

Sinan kubbesini kurþundan yaptýrmýþ. Bu külliyenin diðer binalarý günümüze ulaþamamýþtýr. 

Gevher Nesibe Hatun Þifahanesi Nesibe Hatun'un vasiyeti üzerine Gýyaseddin Keyhüsrev 

tarafýndan 1204-1206 yýllarý arasýnda yaptýrýlmýþtýr. Delileri musiki ile tedavi eden bu hastane, 

günümüzde Týp Tarihi Müzesi olarak kullanýlýyor.

Müzeden sonra Hunat Cami'ne geçiyoruz. Bu cami Alaeddin Keykubad'ýn eþi Mahperi Huand 

Hatun tarafýndan 1238 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Caminin kubbesi 2.Abdülhamit döneminde eklenmiþtir.

Caminin yanýndaki  Hunat  

Medresesinde çay içtikten sonra 

Kayseri Kalesinin karþýsýndaki 

pastýrmacýlarý görüyoruz. 

Kayseri'den ayrýlýp Sivas'a doðru 

yola çýkýyoruz. Yolda Kayseri'ye 30 

km uzaklýktaki Sultan Haný'na 

uðruyoruz. Giriþi ücretli olan bu 

kervansaray Alaeddin Keykubad 

döneminde yapýlmýþ.

20.30 gibi Lezzetçi Çamlýk 

Restoraný'na varýp Sivas Köftesi 

yiyoruz.

Genç Gezgin’in Seyahatnamesi
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8.GÜN 23 Mayýs 2014 CUMA

Kahvaltýmýzý Sivas ÝHL Pansiyonu'nda yapýp gezimize Ziya Bey Kütüphanesi ile baþlýyoruz. 

1906'da Milletvekili Ziya Bey tarafýndan yaptýrýlan bu kütüphanede þuanda 1040 yazma eser, 

toplamda 24000 kitap bulunmaktadýr.

Kütüphanenin müdürü ilk olarak 1564 yýlýnda Kanuni Vezirlerinden Koca Hasan Paþa 

tarafýndan yaptýrýlan Meydan Cami'yi gezdiriyor. 

Birkaç han gezdikten sonra Ulu Cami'ye varýyoruz. Kutbettin Melikþah zamanýnda yapýlan 

bu cami elli adet sütun ile ayakta durmakta. 

Þuanda ziyarete kapalý olan Gök Medreseye geçiyoruz. Harika bir mimariye sahip olan bu 

medrese yakýn tarihe kadar imam hatip lisesi olarak kullanýlmýþtýr. 

Ýstasyon Caddesi'ni takip ederek meydana varýyoruz. Ýçinde Þifaiye, Buruciye, Çifte Minareli 

Medrese ve Kule Camini bulunduran bu meydaný gezdikten sonra Cuma Namazý için Ulu Camiye 

geçiyoruz.

Namazý kýldýktan sonra  yemek yiyip Sivas ÝHL'yi ziyaret ediyoruz. Ve Yozgat'a doðru yola 

çýkýyoruz.

Þehir merkezine varýnca muhtemelen 

2.Abdulhamid'in yaptýrdýðý saat kulesi göze 

çarpýyor. Akþam namazýný tarihi Çapanoðlu 

Cami'nde kýlýp þehre kuþbakýþý gören Nohutlu 

tepesine çýkýyoruz. Ýl Milli Eðitim Müdürüyle 

meþhur Testi Kebabý'ný yedikten sonra Bilal Þahin 

K ü l l i ye s i ' n d e  ç a y  i ç i yo r u z .  A r d ý n d a n  

konaklayacaðýmýz Uyguluma Oteli'ne geçiyoruz.

Genç Gezgin’in Seyahatnamesi
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9.GÜN 24 Mayýs 2014 CUMARTESÝ

Sabah 05.20'de yola çýkýp 8.30'da Hamamönü Hanzade'de kahvaltý yapýyoruz. Taaceddin 

Dergâhý'ný görüp Hacý Bayram-ý Veli Cami'ne geçiyoruz.

1. ve 2.Meclis'i gezdikten sonra öðle namazýný Kocatepe Cami'nde kýlýyoruz. Bu cami Turgut 

Özal zamanýnda yaptýrýlmýþ olup Ankara'nýn en büyük camisidir.

Öðle yemeðinde Ankara Döneri yedikten sonra 15.00'da Ýstanbul'a doðru yola çýkýyoruz.

Genç Gezgin’in Seyahatnamesi
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Sivas'ýn Manevi Gücü
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Ýhramcýzâde Ýsmail Hakký Toprak
Ýsmail Hakký Toprak Efendi (ks), 1880 yýlýnda 

Sivas'ýn Örtülüpýnar Mahallesi'nde dünyaya 

gelmiþtir. Sivas Çifte Minare 'deki ilk tahsilinden 

sonra rüþtiyeyi bitirmiþ; ardýndan medrese tahsilini 

ayný yerde bulunan Þifaiyye Medresesi'nde 

yapmýþtýr. Arapça ve Farsça' ya anadili gibi vâkýf 

olan Ýhramcýzâde Ýsmail Hakký Toprak Efendi, 

kendilerini ilmî sahada, bilhassa dinî ilimlerde 

yetiþtirmiþlerdir. Tahsilinin ardýndan askerlik 

görevini Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda kol komutaný 

olarak maiyetindekilerle birlikte Suþehri'ne cephane 

taþýmak suretiyle yerine getirmiþtir.

Ýhramcýzâde Ýsmail Hakký Efendi (k.s), soyadý 

kanunundan sonra "TOPRAK" soyadýný almýþ 

olmakla birlikte, gerek eserlerinde, gerekse çeþitli 

vesilelerle Ýsmail Ýhramî, Hakký, Garibu'llah, 

Garibu'llah-ý Sivasî, Karibu'llah, Refi'u'llah ve 

Vakinu'llah adlarýyla alâkalý olarak, "Ýrþat 

vazifemizin evvelinde çok garip kaldýk, kendimize 

"Allah'ýn garibi" diye Garibu'llah diyorduk. Ama 

þimdi 'ðayýný kaf' ettik." demiþtir. "Böylece 

Ðaribu'llah, Karibu'llah (Allah'a yakýn) oldu" diye buyurmuþlardýr.

. Tokatlý Mustafa Hakî Efendi (k.s)'ye olan muhabbetinden bir müddet Tokat'ta çalýþan 

Ýhramcýzâde, üstadýnýn 1908 yýlýnda Tokat Mebusu olarak Ýstanbul'a gitmesi üzerine iþini Sivas'a 

nakletmiþtir. 1919 yýlýnda Hakî Efendi (k.s)'nin vefatý üzerine; 23 Nisan 1920'de TBMM'ye Sivas 

Mebusu olarak katýlan Mustafa Takî Efendi (Doðruyol)'ye 

intisap etmiþtir. Onun da 1925 yýlýnda ahirete irtihali ile 

manevî yolun bir irþad görevlisi olarak onlarýn manevî 

emanetini taþýmýþ; gönüllere hizmet etmiþtir. 

Sünnet-i seniyyeye son derece baðlý bir maneviyat 

önderi olan Ýsmail Hakký Toprak Efendi (k.s), "Ýnsanlarýn 

hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr." Ölçüsünden hareket 

ederek Sivas ve çevresinin her türlü sosyal, kültürel ve 

iktisadî meseleleriyle ilgilenmiþ camii, okul, köprü, çeþme 

vb. eserlerin yapým ve onarýmlarýnda önderlik etmiþtir. 

Ayrýca çeþitli dernek ve vakýf baþkanlýklarýnda bulunmak 

suretiyle hemen her alanda hizmetlerine ömür boyu 

devam etmiþlerdir. Bir rivayete göre 106, baþka bir rivayete 

göre de 154 eserin yapým ve tamiratýna vesile olmuþtur. 

Abdulhadi UYSAL
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Ýhramcýzâde Ýsmail Hakký Efendi 

(k.s)'nin yapým veya tamirine vesile olduðu 

eserlerden bazýlarý þunlardýr;  Sivas Ulu 

Camii'nin Onarýmý, Hoca Ýmam Camii 

Minaresi ,  Sivas Ýmam-Hatip Lisesi ,   

Hayýrseverler Camii, Sofu Yusuf Camii,  

Serçeli Camii, Dikimevi Camii, Zara-Cencin 

Köyü Ýçme Suyu, Zara-Cencin Köyü Köprüsü, 

Tozanlý Köprüsü,  Sivas ve çevresinde 

muhtelif sebil çeþmeleri … 

Ahmet Turan Alkan, Altýncý Þehir adlý 

kitabýnda Ýhramcýzade hakkýnda "60'lý yýllarýn 

Sivasýný inþa eden beþerî çizgilerden belki de 

en mühimi, Ýhramcýzâde Ýsmail Efendi 

(k.s.)'nin etrafýnda dönüp duran bir manevî iklimdi." demiþtir.

Son devrin önemli mutasavvýflarýndan biri olan ve insanlýða, imanýn sevgiden geçtiðini 

öðreten Ýhramcýzâde Ýsmail Hakký Toprak Efendi (k.s) 02.08.1969 Cumartesi günü sabah saat 09.00 

sularýnda vefat etmiþtir. Dünya kelamý ile sonsözü "Namazýnýzý Kýlýn!" Olmuþtur. 

Ulu Camii'nin önündeki mezarlýkta bir kabir yeri kazýlmak istendiðinde o yerden büyükçe bir 

kapak taþý çýkar. Kapak taþý kaldýrýldýðýnda ne zaman yapýldýðý bilinmeyen, Horasan'dan yapýlý bir boþ 

mezar bulunur.

Kabr-i Þerifleri için vasiyette bulunmamasýna raðmen "Acaba Ulu Camii'nin (eli ile iþaret 

ederek) þu haziresinden bize yer verirler mi?" kelamý tecelli edecek ve insanlar o kelamý duymuþ gibi o 

mübarek yeri O'na hazýrladýlar. Ýhramcýzâde Hacý Ýsmail Hakký Efendi Hazretlerinin nâ'þý burada 

sýrlanýr. Hakk'a yürüdüðü gün Sivas mahþer yerini andýrmýþtýr. Cenaze namazý Sivas Paþa Camii'nde 

damadý Hafýz Mehmet Altuntaþ tarafýndan kýldýrýlmýþtýr. Cenazesine iþtirak edenler cadde ve 

sokaklara sýðmamýþtýr.

Kaynaklar:

http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp

?kisiid=3240

Http://ismailhakkialtuntas.com/2010/03/

17/gavs-ul-azam-ihramcizade-ismail-

hakki-toprak-sivasi-nin-hayati/

‘
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Sivas'ýn Manevi Gücü

Sünnet-i seniyyeye son derece baðlý bir 
maneviyat önderi olan Ýsmail Hakký 
Toprak Efendi (k.s), "Ýnsanlarýn 
hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr." 
Ölçüsünden hareket ederek Sivas ve 
çevresinin her türlü sosyal, kültürel ve 
iktisadî meseleleriyle ilgilenmiþ camii, 
okul, köprü, çeþme vb. eserlerin yapým ve 
onarýmlarýnda önderlik etmiþtir. 
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Selçuklularýn ve onlardan doðan devletlerin medeniyet tarihinde en büyük 

h i z m e t l e r i , þ ü p h e s i z , Tu ð r u l  B e y ' d e n  i t i b a r e n  Ý s l a m  d ü n ya s ý n ý n  h e r  t a r a f ý n ý  

cami,medrese,kütüphane,týp mektebi, hastane,imaret,zaviye ve kervansaraylar ile imar etmeleri, bu 

müesseselere büyük vakýflar baðlamalarý idi. Filhakika, bir "ilim ocaðý olarak medreselerin devlet eli 

ile teþkilatlanmasý, tahsilin vakýf suretiyle meccani olmasý ve Ýslam dünyasýna yayýlmasý Selçuklularýn 

eseridir."...Böylece Ýslam dünyasý Çin hudutlarýndan Akdeniz kýyýlarýna kadar ilim,kültür,içtimai 

yardým müesseseleri ve sanat abideleri ile dolmuþtur.

Ýlmin ve kültürün geliþmesine büyük önem veren Selçuklular bunu saðlamak amacýyla gerek 

hükümdarlarý gerek vezir ve emirleri vasýtasýyla birçok medreseler inþa ettirdiler. Selçuklu 

sultanlarýndan Tuðrul Bey Niþabur'da, Alparslan Baðdat'ta, Melikþah Isfahan'da bir çok medreseler 

yaptýrmýþlardý. Vezir Nizamülmülk'ün Nizamiye olarak adlandýrýlan medreseleriyle de Selçuklu 

eðitimde zirveye ulaþmýþtýr.Türkiye Selçuklu hükümdarlarýndan Alâeddin Keykubat da 

Anadolu'nun imar eksikliðini fark edip Anadolu'nun her köþesini imar faaliyetleriyle donattý.

Medreselerin baþýnda bulunan ve ders veren hocalara müderris denirdi. Nizamülmülk'ün 

vakfiyesine göre medreselerde müderrislerden baþka bir vaiz,kütüphaneci,Kuran okutmayý öðretmek 

üzere bir öðretmen, Arap dilini öðretecek bir gramerci görevli idiler.Büyük medreselerde müderrislik 

görevi çok önemli idi.Eðer bu görevde ünlü bir ilim adamý bulunmakta ise talebeler onunla beraber 

çalýþmak için uzak yerlerden gelmekte idiler.Devrin dini eðitim yapan Selçuklu medreselerinde 

Kuran,fýkýh,tefsir,hadis,nahiv,sarf,dil ve edebiyat gibi dersler okutuluyordu.Medreselerin giderlerini 

karþýlamak üzere ise vakýflar tahsis edilmekteydi.

Büyük Selçuklular devrinde ortaya atýlan ve geliþtirilen medrese mimarisi bir bakýma gerçek 

yerini Anadolu'da bulmuþ ve yaygýn duruma gelmiþti.Nitekim Türkiye Selçuklularý sultanlarý ve 

devlet adamlarý da birçok medrese inþa ettirmiþlerdi.Bu devrede de medreselerde dini öðretim ve týp 

öðretimi(uygulamalarý þifahanede yapýlýyordu) yapýldýðý gibi bazýlarý da rasathane olarak 

kullanýlýyordu.

Gezdiðimiz þehirlerdeki eserler adeta Anadolu'nun her yerine imar faaliyetleriyle iz býrakan 

Selçuklunun birer mührü gibiydi.Osmanlý'yý düþünecek olursak,Selçuklularýn Anadolu'ya gerekli 

ehemmiyeti göstermesinden dolayý Osmanlý Devleti daha çok Ýstanbul ve Balkanlara 

yönelmiþtir.Þimdi gezimizin duraklarýna uðrayalým:

ANADOLU'NUN MAARÝF KALELERÝ...

SELÇUKLU MEDRESELERÝ

ANADOLU'NUN MAARÝF KALELERÝ...

SELÇUKLU MEDRESELERÝ

Selçuklu Medreseleri

Musa BAKAR

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ
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Karatay Medresesi
Selçuklu döneminin önemli bir eðitim 

kurumu olan Karatay Medresesi mimari 

düzeni, planý ve zengin bezemesi ile 

Selçuklularýn en önemli eserleri arasýnda. 

Konya Alaaddin Tepesi eteðinde, Sultan II. 

Kýlýçarslan Köþkü'nün karþýsýnda bulunan 

Karatay Medresesi Sultan II. Keykavus 

döneminde inþa edilmiþ. Medresenin 

kitabeleri bulunmasýna raðmen bunlarýn 

içerisinde mimarýnýn ismi yazýlý deðil. 

Günümüzde anýtsal giriþ kapýsýnýn ön 

yüzü, kubbeli orta avlu, ana eyvan ve 

revaklardaki kubbeli hücreler iyi bir 

durumda. Medrese salonunun üzeri kubbe ile örtülü. Rehberden öðrendiðimiz bilgiye göre kubbeye 

doðru yükselen üçgenlerde Hz. Muhammed (sav), Hz. Ýsa (as), Hz. Musa (as), ve Hz. Davud (as) 

peygamberlerin ve dört halifenin ismi yazýlý imiþ. Bunu öðrendikten sonra durur muyuz hiç, nasýl 

yazýlmýþ, neresine yazýlmýþ diye aramaya baþladýk. Böyle güzel haberlere raðmen üzücü olan baþka 

bir haber ise medrese duvarlarýndaki çinilerin dökülmüþ olmasý.

Kurulma amacý tefsir ve hadis ilimlerinin okutulmasý olan Karatay Medresesi kaynaklardan 

öðrenildiðine göre Mevlana Celaleddin-i Rumi döneminde derviþlerin ve fakihlerin buluþma yeri 

imiþ. XIX. yüzyýl sonlarýnda medrese terk edilmiþ, 1954 yýlýnda onarýlmýþ ve Karatay Çini Eserleri 

Müzesi olmuþtur. 

Ýnce Minareli Medrese
Ýnce Minareli Medrese günümüzde 

Selçuklu Devri Taþ ve Ahþap Eserler 

Müzesi olarak halkýn ziyaretine açýk. Bu 

medrese de Karatay Medresesi gibi 

Selçuklu Sultaný Ýzzettin Keykavus II. 

devrinde 1258-1279 tarihinde Hadis ilmi 

okutturulmak üzere yaptýrýlmýþtýr.1956 

yýlýnda müze olarak ziyarete açýlmýþ, 1992 

yýlýnda saðlam kalan kýsýmlarý restore 

edilmiþ. Resmine bakarsanýz medrese 

minaresinin ilk þerefesinden yukarýsý yok. 

Ýþte onun nedeni de 1901'de düþen yýldýrým. 

Yýldýrým sonucu güzelim medrese adýný 

aldýðý ince minaresinden yoksun kalmýþ. 

Bize de sadece resimlerinden bakmak 

kalýyor bu haliyle bile güzel olan 

medreseye.

KONYA
Selçuklu Medreseleri
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Gevher Nesibe Týp Tarihi 

Müzesi
Gevher Nesibe Þi fahiyesi  

Türklerin yaptýrdýðý on birinci büyük 

hastane. Anadolu'da ise beþinci olduðu 

söylenmekte. Ayný zamanda içerisinde 

týp tahsili yapýlanlarýn ilkidir. Gevher 

Nesibe Týp medresesi, yapýsý ve týp 

eðitimi açýsýndan dünyadaki ilk týp 

merkezidir.

Müzeden bahsederken Gevher 

Nesibe Hatun'dan bahsetmemek 

olmaz. Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu 

Hükümdarlarýndan II. Kýlýçarslan'ýn kýzý. 1204 yýlýnda verem hastalýðýna yakalanarak Kayseri'de 

vefat etmiþ. Vasiyeti üzerine de aðabeyi Selçuklu sultaný I. Gýyaseddin Keyhüsrev tarafýndan 1205-

1206 yýllarýnda inþa ettirilmiþtir. Ayrýca Gevher Nesibe'nin türbesi de burada bulunmaktadýr.

Medrese, Gevher Nesibe Þifahiyesi Kayseri Daruþþifasý, Þifa-hatun Medresesi, Kayseri Maristaný, 

Darüþþifa Medresesi, Çifte Medrese, Çifteler, Gýyasiye ve Kayseri Týbbiyesi gibi isimlerle de 

anýlmaktadýr.

Buruciye Medresesi
Buruciye Medresesi veya diðer 

adýyla Hacý Mes'ud Medresesi, 

Türkiye'nin Sivas þehrinde yer alan 

medrese. 1271 yýlýnda,Anadolu 

S e l ç u k l u  S u l t a n l a r ý n d a n  

I I I . G ý y a s e d d i n  K e y h ü s r e v  

zamanýnda  Ýsmini mimarýnýn 

g e l d i ð i  y e r d e n  a l m ý þ ,  

M u z a f f e r ü d d i n  B u r u c i r d i  

tarafýndan yaptýrýlmýþ. Ýlmiye 

çalýþmalarý için medrese olarak yaptýrýlmýþ ve devrin 

pozitif ilimlerinin okutulduðu bina olarak uzun yýllar 

kullanýlmýþtýr. Biz de Selçuklu izlerini baðrýnda saklayan 

medresede çayýmýzý yudumlarken hasbihal ettik. Orada 

bir arkadaþýmýzdan öðrendiðim bilgiye, ince ama önemli 

bir ayrýntýya göre, Osmanlý eserlerini Selçuklu 

eserlerinden ayýran önemli farklardan biri de sudur dedi. 

Nedeni ise bir ortamda seslerin birbirine karýþmasýyla 

oluþan pazar havasýnda seslerin su sesiyle emilmesini 

saðlamak. 

KAYSERÝ

SÝVAS

Selçuklu Medreseleri
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Çifte Minareli 

Medrese
Sivas Medreseler Sokaðý’nda 

Ýzzeddin Birinci Keykavus 

Þifahanesi’nin karþýsýnda duran 

Çifte Minareli Medrese 

Anadolu’nun en ünlü tarihi 

yapýlarýndan birisidir.

Ýlhanlýlarýn büyük veziri Sahip 

Þemseddin Mehmet Cüveyni 

tarafýndan 1271-1272 (H.670) 

tarihinde yaptýrýlmýþtýr. 

Anadolu’da yapýlmýþ en abidevi 

medreselerden biri olan ve 

Darülhadis adýyla da tanýnan 

Çifte Minareli Medrese ne yazýk ki 

büyük yýkýma uðramýþ, bugün çok az bir kýsmý ayakta kalabilmiþ. Ön cephesi kalmýþtýr geriye 

sadece. Ön cephesi ve çifte minareleri ayakta kalan medrese çay bahçesi olarak kullanýlmakta.  Son 

yýllarda yapýlan kazýlar sonucu Çifte Minareli Medrese’nin, yalnýz medreseden ibaret olmayýp, 

çevresinde diðer bazý yapýlarý da içine aldýðý öðrenildi.

Gök Medrese
Asýl adý Sahibiye Medresesi olan yapýya, 

minarelerinde bulunan çiniler nedeniyle 

Gök Medrese denilmektedir.

Çifte minareli taç kapýsý, ve kapýnýn 

üzerindeki süslemeler, yapýnýn en görkemli 

bölümü. Süslemelerde 12 tür hayvan baþý, 

yýldýz, ve hayat aðacý motifleri kullanýlmýþ. 

Duvarlarý yontma kalker taþýndan yapýlan 

medresen in  minare ler i  25  metre  

uzunluðunda. Gelelim 2006 yýlýnda 

baþlayýp 15 ay sürer denen retore çalýþmalarýnýn 7 yýl devam edip daha kötü hale gelmesine. Milyon 

liralarýn harcandýðý(?) lakin hiçbir çivinin çakýlmadýðý medresenin yapýsýnýn bozulmasýnýn hesabýný 

verecek olan kim?... Yapýlan son antlaþma sonucu baþlayan restore çalýþmalarýnýn 2016 yýlýnda bitmesi 

planlanýyor: Eski haline kavuþmasý duasýyla… Ýzleyip göreceðiz.

Selçuklu Medreseleri
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Yüce Rabbimiz insanoðluna yaratýlýþtan nedeni Türkiye'deki alýþ-veriþ olayýnýn en 
itibaren insanýn fýtratýna uygun olarak bazý müsait olduðu yerin Kayseri olmasýdýr. Ticaret 
þeyleri uygun biçimde yeniden düzenleme ve deyince ise akla bir þeyleri karþýlýklý olarak 
belirli þekillerde tabiatý denetleme ve yeryüzünü deðiþtirmek geliyor. Peki, Kayseri neden 
yeniden imar etme imkâný vermiþtir. Ýnsanlar bu ticaretin bir merkezi haline gelmiþ olabilir bu 
yetenekleri ancak yerleþik bir þekilde konudaki araþtýrmalar sonucunda düþündüðüm 
gerçekleþtirebilir. Bundan dolayý yerleþik hayata tahminlerimi sizlerle paylaþmak istiyorum. 
geçiþ dönemi insanlýk tarihinde ki en önemli Bunun düþündüðüm en önemli iki nedenini 
olaylardan biridir. sizlerle paylaþmak istiyorum. Paylaþmadan önce 

Yerleþik hayata geçen toplumlardan dolayý belirtmek istediðim þey Kayseri'yi Kayseri 
köy, kasaba, þehir ve imparatorluklar ve çeþitli yapan nedenler Cumhuriyet'ten önce Kayseri 
yerleþim yerleri kuruldu. Bu þehir, imparatorluk yaptý. Kayseri'nin ticaret kültürüne Cumhuriyet 
ve çeþitli yerleþim yerlerinin içerisinde bulunan döneminden sonra bir þey katýlmamýþtýr. 
toplumlarýn doðal olarak beslenme, barýnma vb. 1- Eski Üretim Yerlerine Yakýn Oluþu
ihtiyaçlarý ortaya çýktý. Denildiði üzere ilk Bildiðimiz üzere Kayseri Ýç Anadolu'nun 
insanlar beslenme ihtiyaçlarýný aðaçlardaki merkezinde bulunmaktadýr. Alt tarafýnda 
meyvelerden karþýlýyorlardý. Ancak yerleþik bulunan Çukurova Bölgesi tarýmýn eskiden beri 
hayata geçen toplumlar büyüdükçe doðal ortam m e r k e z  o d a ð ý  o l m u þ t u r.  H a y va n l a r  
bu ihtiyacý karþýlamamaya baþladý. ehlileþtirilince tarým ürünlerinin taþýnmasý da 

Ýnsanlar tarýma baþlamýþtý .  Tarým kolaylaþmýþtýr.
faaliyetleri arttýkça ve artýk insanlar doðal 2- Ýçinde Bulunduðu Ýmparatorluklarýn 
olanaklarý yetersiz bulunca tarým aletleri Merkezlerine Uzak Oluþu
üretmeye baþladýlar. Ancak bu seferde üretim Ý ç i n d e  b u l u n d u ð u  i m p a r a t o r l u k l a r ý n  
arttý ve ihtiyaç fazlasý tarým ürünleri ortaya çýktý. merkezlerine uzak olduðu için imparatorluklara 
Hayvanlar ehlileþtirildi. Bu sayede diðer gelecek vaat eden bir þehir deðildir. Bu yüzden 
toplumlarla olan kültürel deðiþim baþlamýþ imparatorluklardan yardým gelmediði  
oldu. Bundan sonra ise ekonomik yani tarýmsal anlaþýlýnca halk mecburi olarak ticaretle 
ürünlerin alýþveriþi oldu. Böylece ilk ticaret geçimini saðlamýþtýr.
ortaya çýktý. Bugün bu nedenlerden dolayý Kayseri, 
TÝCARET'ÝN KAYSERÝ ÝLE OLAN BAÐI… Türk insanýnýn aklýnda ticaret þehri olarak 

Türkiye'mizde bir insana Kayseri denince kalmýþtýr.
ilk olarak o insanýn aklýna ticaret geliyor. Bunun 

Kayseri ve Ticaret
Abdullah ÇÝFTLER
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Konya'nýn  Manevi  Dinamikleri

Anadolu topraklarý Ýslam ile müþerref olduðu günden bugüne,  Ýslam'ýn yaþanmasý için 

gayret eden, insanlarýn maneviyatýný güçlendiren örnek þahsiyetler bu beldelerden gelip geçmiþtir. 

Ýstanbul'da Aziz Mahmud Hüdaî, Bursa'da Somuncu Baba, Ankara'da Hacý Bayram-ý Veli gibi 

þahsiyetler kendi yaþadýklarý þehirleri aydýnlatmýþlar, bölge halkýnýn ve þehrin üzerinde silinmez 

hatýralar býrakmýþlardýr.

Ýþte Konya þehrinde de bu vazifeyi "Kurucu" ailesi görmüþtür. Bu ailenin Konya'ya ve Ýslam 

Âlemi'ne en çok hizmet eden fertleri Hacý Veyis Efendi, oðlu Hacýveyiszade Mustafa Efendi ve onun 

yeðeni Ali Ulvi Kurucu'dur. Kurucu soy isminin nasýl bir hüviyete sahip olduðunu Üstad Ali Ulvi 

Kurucu, hatýralarýnda þöyle anlatýyor:

" Soyadýmýz Kurucu'yu, kanun çýkýnca, Konya'da amcazadem almýþ. Biz de benimsedik. 

Önce "Korucu" olsun, "din korucusu" manasýna demiþler; ama bir baþka aile daha onu almýþ. Bunun 

üzerine amcam, "Öyleyse kurucu deyin, müessis, tesis eden manasýna olsun" demiþ…”

Bu yazýda yukarýda ismi geçen üç þahsiyetten ve hizmetlerinden bahsolunacaktýr.

Konya'nýn  Manevi  
Dinamikleri
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Hacý Veyis Efendi 
Ali Ulvi Kurucu'nun dedesidir. Konya'ya 30 km. uzaklýkta bulunan Þatýr köyündendir. Bu 

köyde babasýndan kalan tarlasýný ortaklýða vererek geçinmiþ ve Konya'da Dolav Mahallesi Ulu 

Camii'nde elli sene maaþsýz imamlýk yapmýþtýr. Üstad dedesi hakkýnda "Dedemin fazileti, himmeti ve 

din gayreti, tarihlere geçecek destanlýk bir hadisedir." demiþtir. Gönüllü imamlýk yaptýðý bu camide 

cemaate vaaz u nasihat eder, talebe okutur ve bir imam olarak mahallenin fakirlerini kollardý. Elli kiþi 

kadar bulunan cemaatten bir kimse gelmediði vakit, Hacý Veyis Efendi hemen o kiþinin hânesine 

gider, halini hatrýný sorar ve "Geçmiþ olsun, sizi namazda göremedim." derdi.

Hacý Veyis Efendi ve ailesi, cumhuriyetin ilan edilip halka ve özellikle dine devamlý bir 

baskýnýn yapýldýðý yýllarda yaþamaktaydýlar. Dine düþman olan Cumhuriyet Halk Partisi þapka 

takmayanlarý, ezan okuyanlarý hapse atýyor idam ediyor ve Allah'ýn evi olan camileri ya kapatýyor ya 

yýkýyor ya da ahýr, cephane, hapishaneye dönüþtürerek asýl amacýndan saptýrýyordu. Ýslam'a karþý 

devlet eliyle yürütülen bu aleni düþmanlýktan Veyis Efendi de nasibini almýþ ve onun imamlýk yapmýþ 

olduðu Dolav Camii de ot deposuna çevrilmiþti. Yýllarýný bu camide hizmetle geçiren bu mübarek zat 

bu vakitten sonra baþka bir mescitte imamlýða devam edecekti. 

Hacý Veyis Efendi, 1000 yýldan bu yana her karýþ topraðý Ýslam ile yoðrulmuþ, Allah yolunda 

mücadele eden ve bu uðurda ölen aziz þehidlerin kanlarýyla sulanmýþ Anadolu topraklarýnda dinini 

yaþayan insanlara reva görülen bu zulmü þöyle anlatýyordu:

" Yahu camilerimiz ellerimizden alýndý. Allah'ýn ism-i celâlini anmak, huzur-i izzetinde 

secdeye varmak için yapýlan ibadethanelerimiz ot deposu, asker kýþlasý oldu. Mabedleri yýkan, 

buralarda Allah'ýn anýlmasýna mani olan kimselerden daha zalim kim olur? Sonra bakýnýz,bu takipler, 

tevkifler kimlere karþý icra olunuyor? Meyhaneciler serbest, kumarhaneciler serbest, kerhaneciler 

serbest, bütün kötüler, günahkârlar serbest, bütün günah yerleri açýk, tevkif edilenler, ehl-i iman, 

Allah dostlarý…"

Hayatýný Allah'ýn rýzasýný almaya çalýþarak geçiren bu 

örnek insan 1935 senesinin Ramazan'ýnda vefat etti. Yine 

Üstad'ýn hatýralarýndan o vefat gününü naklediyoruz:

"Anlattýklarýna göre, o zamana kadar görülmemiþ bir 

kalabalýk olmuþ. Kapý Camii ve arkasýndaki meydan 

dolmuþ. Daha sonra amcam Hacý Veyiszade Mustafa 

Efendi'nin vefatýnda da ayný þey olmuþ. Bu cenaze 

namazlarý, Hazreti Mevlana'nýnkinden sonra en kalabalýk 

cenaze namazlarý olmalýdýr. Gerek dedemin ve gerek 

amcamýn dünyada küçük birer kerpiç evden ver 

mahsulüyle geçindikleri birer tarladan baþka hiçbir 

þeyleri yoktu. Allah için yaþadýlar, çalýþtýlar ve onun 

yolunda öldüler." 

Konyalý Müslümanlarýn onlara karþý duyduklarý vefa ve 

þükran hisleri, bugün Hacý Veyiszade Külliyesi olarak 

bina edilen büyük bir cami ve müþtemilatý ile dile getirilip 

yaþatýlmaktadýr. 
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Hacý Veyiszade Mustafa Efendi

Ali Ulvi Kurucu

1877'de Konya'da doðdu. Hacý Veyis Efendi'nin oðlu ve Ali Ulvi Kurucu'nun amcasýdýr.  

Ýlköðrenimini ve hýfzýný babasýnýn yanýnda yaptý; daha sonra Bekir Sâmi Paþa Medresesi'ne girdi. 

Burada, baþta Þeyh Mehmed Bahâeddin Efendi olmak üzere çeþitli hocalardan, bu arada þeyhin 

oðullarý Zeynel Abidin ve Ahmed Ziyâ efendilerden ders görüp icâzet aldý.

Kurucu soyadýný alan Hacý Veyiszâde Mustafa Efendi 1940'lý yýllarda Pîrî Mehmet Paþa 

Camii'nde, 1950'den itibaren de Aziziye Camii'nde imam-hatiplik yapmýþ, ayrýca çeþitli cami ve 

hapishanelerde vâiz olarak hizmet vermiþtir. Daha sonra Konya Ýmam-Hatip Okulu'nda Arapça, 

tefsir, hadis, fýkýh derslerini okutmuþ, pek çok din âliminin o günlerde yadýrgayarak baktýðý bu 

okullarýn önemini önceden kavrayýp Konya'nýn dinî hayatýna yön veren kiþiler arasýnda yerini 

almýþtýr. Hocalýðý sýrasýnda öðrencilerine maddî ve mânevî yardýmda bulunan Hacý Veyiszâde ayrýca 

okul, kurs binasý, öðrenci yurdu, hastahane, aþ ocaðý, yol yapýmý gibi pek çok alanda hizmet veren 

derneklere, vakýflara faal üye olarak katýlmýþtýr. Öte yandan Ýmam-Hatip Okulu'na giremeyen pek 

çok gence Arap dili ve edebiyatý, tefsir, hadis, Ýslâm hukuku ve akaid dersleri okutmuþtur. Sahâbeye 

dair geniþ bir neseb bilgisine sahip olan ve Ehl-i beyt'i çok seven Hacý Veyiszâde, vaazlarýnda cemaate 

devamlý olarak Hz. Peygamber'in izinden gitmeyi tavsiye eder, her konuþmasýnda mutlaka Asr-ý 

s a â d e t ' i  a n l a t ý r ,  a s h a p t a n  ö r n e k l e r  ve r i r  ve  m e c l i s i  d a i m a  c a n l ý  t u t a r d ý .

Hacý Veyiszâde 5 Þubat 1960'ta vefat etti. Adýna yaptýrýlan ve Ekim 1995'te ibadete açýlan Hacý 

Veyiszade Camii-Külliyesi ile þehirdeki birkaç küçük kütüphane onun hâtýrasýný yâda vesile 

olmaktadýr.

Hacý Veyiszâde Mustafa Efendi güler yüzlü, hoþsohbet, karþýsýndakinden iltifatýný 

esirgemeyen, mert ve dürüst, affedici ve birleþtirici bir insandý. Camiye gidip gelirken esnaf arasýnda 

gördüðü hoþ olmayan davranýþlarý düzeltmeye çalýþýrdý. Onun insanlarý kýrmadan kötülüðü 

önlemeye çalýþan tutumu bugün dahi birçok kiþi tarafýndan anýlmaktadýr.

Hacý Veyiszade Ýbrahim Efendi'nin oðlu, Mustafa Efendi'nin 

yeðeni ve Hacý Veyis Efendi'nin torunudur. 1922 yýlýnda Konya'da 

doðmuþtur. Babasýnýn teþvikleri neticesinde 11 yaþýnda hafýzlýk 

yapmaya baþlamýþtýr.Hafýzlýðýný, Türkiye'de yapýlan cüzün son 

sayfasýndan ezberlemeye baþlayarak hafýzlýðý tamamlamak  

metodu yerine babasýnýn arkadaþý Cebbarzade Þükrü Efendi'nin 

tavsiyesiyle Kur'an'ý baþtan sona doðru ezberleyerek hafýz oldu. 

Daha sonra ise Konya Kapý Camii'nde baþhafýzlýk makamýna geldi. 

Çocukluðunun geçtiði yýllar cumhuriyetin ilk yllarýna 

rastlamaktaydý ve dedesi Hacý Veyis Efendi'nin hayatýný anlatýrken 

de belirttiðimiz üzere bu dönem din üzerine baskýnýn yapýldýðý ve 

insanlarýn dinini yaþayamadýðý bir devirdi. Bir gün dedesi Hacý 

Veyis Efendi, Ali Ulvi'nin gittiði okulun muallimlerinin edebe ve ahlaka mugayir hareketlerini 

görmüþ ve artýk bu memlekette yaþanýlamayacaðýný anlamýþtý.
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1939 yýlýnda babasý Hacý Veyiszade Ýbrahim Efendi, Konya'nýn ileri gelen âlimlerinden Fahri ve 

Zeynel Abidin Efendilerle istiþareleri sonrasýnda Medine'ye hicret etme kararý aldý. Mekke'ye varýlýp 

Hac yapýdýktan sonra ailesi Medine'ye, kendisi ise 1940'ta Kahire'ye El-Ezher Üniversitesi'ne eðitim 

almak üzere gitti. Ali Ulvi Kurucu'nun fikri, edebi ve kültürel hayatýný etkileyen Kahire þehri, onun için 

yeni insanlarla tanýþýp istifade etme imkaný sundu. Ezher'deki eðitimini 6 yýl kadar sürdüren Ali Ulvi 

Kurucu, burada Osmanlý Þeyhülislamý Mustafa Sabri Efendi, Þeyhülislam vekili Zahid el-Kevseri ve 

Yozgatlý Mehmed Ýhsan Efendi gibi alimlere talebelik etti ve onlarýn sohbet meclislerinde bulundu. 

Daha sonra, bir tarihe tanýklýk etmiþ bu insanlardan dinlediði hatýralar M.Ertuðrul Düzdað Bey ile 

Medine'de yaptýklarý söyleþi neticesi meydana gelen Hatýralar isimli kitaba alýnmýþtýr. Ertuðrul 

Düzdað'ýn da aracý olduðu bu hizmet neticesinde Ali Ulvi Kurucu ve son dönem alimleri hakkýnda çok 

teferruatlý bilgilerden, hatýralardan haberdar olabilmemiz mümkün olmuþtur. Mesela Þeyhülislam 

Mustafa Sabri Efendi hakkýnda bildiðimiz neredeyse herþey bu kýymetli hatýralar sayesinde 

öðrenilebilmiþtir.  

Ýlerleyen yýllarda Üstad Ali Ulvi Kurucu, Medine'de Sultan II. Mahmud'un ve Þeyhülislam Arif 

Hikmet Efendi'nin yaptýrmýþ olduðu kütüphanelerde müdürlük vazifesini de yürütmüþtür. Ayný 

zamanda bir þair de olan Ali Ulvi Kurucu, Akif-i Sâni(Ýkinci Akif) diye de tanýnýr.

3 Þubat 2002 tarihinde geçirdiði kalp krizi sonrasýnda vefat eden zamanýmýzýn bu deðerli ve 

faziletli insaný Ali Ulvi Kurucu, her müslümanýn arzuladýðý Medine'deki Cennet'ül-Baki kabristanýna 

defnedildi.

Üstad Ali Ulvi Kurucu'nun 10 sene önce gördüðü birini gördüðünde ismiyle hitap etmesi gibi 

hafýzasýnýn kuvvetli olmasý, 40 seneye yakýn bir süre teravih namazlarýný hatimle kýlmasý, muhatabýný 

saatlerce sözünü kesmeden dinlemesi, Kur'an-ý Kerim'den bir kelime sorulduðunda hangi cüz, hangi 

sure ve hangi ayette olduðunu bilmesi yahut oðlu Ýbrahim Efendi'nin þahitliðiyle gece ne zaman kalksa 

babasýný gece namazýnda bulmasý gibi ayrýntýlý, açýklayamadýðýmýz özellikleri mevcuttu.

Kendi hayatýný, o dönem yaþantýsýný ve tarihe tanýklýk etmiþ kimselerden dinlediði kýymetli 

hatýralarýn mevcut olduðu Hatýralar isimli kitap serisini her müslüman okumalý ve bu evvel zaman 

üstadýný anlamaya gayret göstermelidir.

Allah, Konya'ya ve Ýslam dünyasýna ýþýk saçan bu hayýrlý aileden razý olsun  ve mekanlarýný 

cennet eylesin. Amin.

Kaynaklar:

! M.Ertuðrul Düzdað, Ali Ulvi Kurucu Hatýralar-1, Kaynak Yayýnlarý, Ýstanbul, 2009

! Ýslam Ansiklopedisi, cilt 13, sy.506, Hacýveyiszade Mustafa Efendi maddesi

! Komisyon, Öncü Þahsiyetler, Genç Düþünce Yayýnlarý, Ýstanbul, 2014
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ESKÝÞEHÝR:

KONYA:

ANTALYA-ALANYA:

MERSÝN-TARSUS:

 Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinden dolayý tam 
bir öðrenci þehridir. 600 bin nüfuslu bu þehirde yaklaþýk 
150 bin öðrenci bulunmakta. 

Eskiþehir denince akla gelen bir diðer þey ise Lületaþý. 
Bu maden Türkiye'de sadece Eskiþehir'de çýkarýlmakta.

Kent içi ulaþýmýn bel kemiðini 15 km'lik tramvay hattý 
oluþturmakta. Þehirlerarasý ulaþýmda ise YHT 
kullanýlabilir.

Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden birine sahip olan 
bu þehirde baþlýca sanayi dallarý gýda, tekstil, lokomotif 
ve kiremittir. Ayrýca ilk Türk otomobili Devrim'in 
vataný da Eskiþehir'dir. 

Türkiye'nin en geniþ ili olan bu þehir baþkentlik 

yaptýðý Selçuklu döneminde parlamýþtýr. 

Selçuklu ve Osmanlý döneminde Anadolu'nun en 

büyük ticaret merkezlerinden biri olan Konya, 

günümüzde tahýl ve þekerpancarý tarýmý ile tarýma 

dayalý sanayi ile kalkýnmaktadýr. 

Yer þekillerinin düz olmasý sebebiyle ulaþým çok 

kolaydýr. Kentin dýþ dünya ile baðlantýsý YHT ve 

havalimaný ile saðlanmaktadýr. Þehir içinde Alaeddin 

tepesinden Selçuk Üniversitesine kadar uzanan 

20kmlik tramvay hattýndaki bazý tramvaylar 2.Dünya 

Savaþýndan kalmadýr.

Türkiye'nin yaz-kýþ turizm merkezidir. Tarihi bakýmdan 
Kaleiçi dýþýnda pek bir yer yoktur.

Antalya ilinin asýl tarih kokan þehri Âlaiye yani Alanya'dýr. 4 
büyük devlete kale ve liman görevi görmüþtür. Ayný 
zamanda bir dönem Selçuklulara baþkentlik yapmýþtýr. 
Türkiye'nin en büyük plajý yani Cleopatra limaný ve 
Damlataþ maðarasý da bu þehirdedir. Þehre kuþbakýþý bakan 
kale ise yarýmadanýn tepesinde yer almaktadýr. Þehre ulaþým 
merkezde ve Gazipaþa'da bulunan havalimanlarý ile 
kolaydýr. Fakat þehrin iç kesimler ile karayolu baðlantýsý 
Toros Daðlarýndan dolayý zordur.

1800'lere kadar balýkçý köyü olan Mersin günümüzde 

Türkiye'nin en önemli liman kentlerinden birisidir.

Ayrýca Mersin'in bir ilçesi olan Anamur tam anlamýyla 

muz baþkentidir. Plaj turizminin son zamanlarda 

geliþmeye baþlamasýyla Mersin hýzla büyümektedir.

Tarsus'ta bulunan Ashab-ý Kehf'e her gün yüzlerce kiþi 

akýn etmektedir. Ayrýca zamanýn Tarsus Belediye Baþkaný 

Nusret Mayýn Gemisine sahip çýkýp hurdacýdan satýn 

almýþ ve ziyarete açmýþtýr.
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ADANA:

KAYSERÝ:

NEVÞEHÝR:

SÝVAS:

ANKARA:

Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluþturduðu 

Çukurova'da kurulu Türkiye'nin en kalabalýk 5.þehridir. 

Çukurova'nýn verimli arazisi sayesinde çevre 

þehirlerden, özellikle doðudan yoðun göç alýr. Tarýmýn 

tekstil ve deri sanayisinin geliþmiþ olduðu bu þehir ayný 

zamanda Türkiye'nin güneyinin ticaret merkezlerinden 

birisidir.Þehir içi ulaþýmýn belkemiði 2010'da hizmete 

giren 14km'lik metrodur. Þehirlerarasý ulaþýmda ise 

demiryolu ve havayolu vazgeçilmezdir. 

Dünyanýn en eski þehirlerinden biri olan kayseri, o 
dönemden beri ticaret merkezidir. Sönmüþ bir volkan 
olan Erciyes'in eteðine kurulmuþ bu þehir sanayi 
açýsýndan epey yol kat etmiþtir. Mobilya sanayinin 
yoðunlukta olduðu bu þehrin serbest bölgesi 
Türkiye'nin en büyüðüdür. 

  2008'de açýlan tramvay ve geniþ þehir yollarý þehir içi 
ulaþýmý kolaylaþtýrmýþtýr.Selçuklunun gözbebeði olan 
bu þehirde 23 kümbet bulunmaktadýr.

  Ve elbette Kayseri deyince akla Mantý, Pastýrma ve 
Sucuk gelir.

Turizm ve tarým þehridir. Patates tarýmýnýn aðýrlýkta olduðu bu 

þehirde üzüm yetiþtiriciliðine de rastlanýlmaktadýr. 

UNESCO'da yer alan Kapadokya bölgesi bu ilin sýnýrlarý 

içerisindedir.

Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduðu il olan Sivas, 

eski dönemde medreseleriyle tam bir eðitim merkeziydi.

Türkiye'nin en geniþ 2.ili olan Sivas, Kangal köpekleriyle de 

meþhurdur.

Ayrýca UNESCO'da yer alan Divriði Ulu Cami'de bu il sýnýrlarý 

içerisindedir.

Kara ve demiryollarý kavþaðý olan Sivas'ýn ekonomik faaliyeti 

büyük ölçüde tarýma dayalýdýr.

Türkiye'nin en büyük ikinci þehri olan bu ilin tarihi eski taþ çaðýna kadar 

dayanmaktadýr.Nüfusun %75'i hizmet sektöründe çalýþýr.Ayný zamanda 

küçük ve orta boy sanayi iþletmeleri de bulunur.Þehir içi ulaþýmda metro 

önemlidir.Þehrin dünya ile baðlantýsýný Esenboða havalimaný 

saðlamaktadýr.
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Bildiðimiz üzere camiler Osmanlý mimarisinin merkezinde bulunmaktaydýlar. Genel olarak 

camilerin inkar edilemez prestiji, zenginlerin ve cami yapmaya gücü yetenlerin ilgi odaðý olmasýný 

saðlamýþtýr. Bundan dolayý da her türlü mimari teknoloji ve yeniliðin ilk sergilendiði mekan olmuþtur. 

Büyük bir toplanma yeri olduðu için yeni fikirlerinde ve camilerinde ihtiþamlý yapý stillerinin çok hýzlý 

yayýlmasýna sebep olmuþtur.

Osmanlýda cami yapýsýnýn yayýlmasýndaki baþlýca aþamalarýn hepsi ise baþþehirlerde yani 

önce Ýznik, Bursa ve son olarak Ýstanbul`da gerçekleþmiþtir. Bu da Ýstanbul gibi baþkentlerin metropol 

seviyesine ulaþmalarýna yardýmcý olmuþtur. Ek olarak, Osmanlý selatin camilerinin çoðunun avlularý 

ve külliyeleri ile birlikte genel olarak çok büyük yapýlarda 

olmasý zaten ihtiþamlarýný ortaya koymaktadýr.

Önemli camilerin Ýstanbul'da bulunuþ sebebini siyasi 

bir þekilde açýklayacak olursak, eski Hýristiyan þehri olan 

Konstantinapolis'in görsel olarak dönüþtürülmesi yani bir 

nevi manevi yenileniþ, restorasyon evresi geçirmesidir.

Mimar Sinan gibi mimarlarýn 16.yüzyýlda neden ortaya 

çýktýðýný düþünürsek o zaman yaþayan mimarlarýn 

meslektaþlarýnýn eserlerini dikkatle incelediklerini ve büyük 

tecrübeyi buradan saðladýklarýný görürüz…

Günümüz Türkiye'sinde de Mimar Sinan gibi 

mimarlarýn yetiþmesi dileðiyle.

OSMANLI MÝMARÝSÝ 
VE CAMÝLER

OSMANLI MÝMARÝSÝ 
VE CAMÝLER
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Okulumuzla beraber yaptýðýmýz dokuz günlük gezi sürecinde tattýðýmýz yeni lezzetlerden ve bu 

lezzetlerin oluþum süreçlerinden bahsetmek istiyorum. Bu gezi süresince gittiðimiz yerleri sýrasýyla ve 

detay atlamadan anlatmaya çalýþacaðým.

Gezinin ilk duraðý Eskiþehir oldu. Cuma günüydü, namazýmýzý kýldýktan sonra Eskiþehir'in 

Tatar yemeklerinden olan ''Çiböreði'' tatma fýrsatý bulduk. Bazý yerlerde çiðbörek olarak görsek de 

bunun böyle olmadýðýný anlamamýz çok da uzun sürmedi.Gerek Eskiþehirli arkadaþlarýmýz gerekse 

Tatar arkadaþlarýmýz bizi aydýnlattý.Gelgelelim isminin nereden geldiðine,bu konuda iki farklý rivayet 

var: Bunlardan bir tanesi böreðin kýzarýrken çýkarttýðý sesten dolayý bu ismi aldýðý, diðer bir görüþ ise 

Kýpçak lehçesinde bulunan ve lezzetli anlamýna gelen ''çi''kelimesi olduðunu öne sürer.Bu yemeði 

tattýðýmýz da pek doyurucu olmadýðýný anladýk, biz öðle yemeði niyetine yemiþtik ama aslýnda 

muhabbet sýrasýnda götürülebilecek bir þey gibiydi. Bu lezzetli olduðu gerçeðini deðiþtirmedi . Þimdi bu 

yemeðin tarihle iliþkisine bakalým. En yoðun Tatar nüfusunun yaþadýðý illerden birisi olarak Eskiþehir, 

Kýrým'dan sonra çiðböreðin anavataný sayýlýr. Çiböreðin Eskiþehir ile birlikte anýlmasýnýn nedeni, 

1800'lü yýllarda aðýrlýklý olmak üzere Eskiþehir'in Kýrým'dan ve Balkanlardan aldýðý kitlesel göçlerdir. Bu 

bölgelerden Eskiþehir'e gelen göçmenler, bu kentte tarýmda, el sanatlarýnda ve yapýcýlýkta bazý 

deðiþikliklere neden olurken, ayný zamanda yeni bir yemek ve mutfak kültürünün de Eskiþehir'e 

gelmesine vesile olmuþlar. Hatta Çibörek hakkýnda bir destan bile vardýr:

Lezzet Yolculuðu-2Lezzet Yolculuðu-2

Lezzet Yolculuðu -2
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Atalardan kalmýþ bize: Etli, yaðlý, hamuraþ. Ýki yüz dereceden. Aðýr olur sonra aþýn.

Köbeteyle katlama, eriþte, yantýk, mantý, Ýlk piþeni kendin ye, yaðý sýk deðiþtir.

Sarý burma,kalakay,kavurma börek, uðmaç, Son piþene aldýrma, baþkalarýna yedir.

Þilter, salma,irimçik,tabak börek, bazlamaç, Yað kokusu da eve çok yayýlmasýn desen

Hurma yemiþ, kesmece, öküz börek, kýygaça... Eyi çeksin bacalar, kokudan týkanmazsýn.

Saysan bitiremezsin adalarýný yýllarca!... Hamuru al, kazana býrakýver yavaþça,

En baþýnda bunlarýn gelir kutlu çibörek!... Þýr þýr diye piþmeðe baþlar hemen çabucak;

Çibörek piþirmeye geldi ya artýk sýra: Þöyle bir yol kabalsýn, kazanda dönedursun;

Mutfakta yay yaygýyý yastýðacýn altýna; Kýzarýnca nihayet, piþti demektir aþýn.

Un, su, tuz karýþtýr, ölçülü bas hamuru, Þilter, lokum, salma gibi çýkarýlmaz kepçeyle

Kulak memesi gibi olmalý yumþaklýðý. Kaþýk yada maþayla almalýsýn kazandan.

Kesmece, kýygaça gibi olmaz mayalý undan, Yýð tepsinin içine, koy hemencik sofraya;

Katlama, þilter gibi mayasýz undan Görünmesin yýðýndan kim otursa karþýna...

Yapýlýr hep çibörek. Çocuk yumruðu yada Toplansýn ailemiz artýk sofra baþýna,

Kaz yumurtasý kadar hamurlarý kesiver; Sýrasýyla otursun herkes bakýp yaþýna

Una bula, yastýðaca un serp de yapýþmasýn. (Bismillah)'la baþlayýnca en yaþlýmýz yemeðe,

Al eline oklavayý, yuvarlak aç her birin. Baþlar eli herkesin tepsiye uzanmaða;

Küçük karýþ eninde kalýnlýðý koyun derisi kadar, Kimse bir þey konuþmaz, ortaya söz söylenmez;

Ýnce olsa delinir, kalýn olsa kalýr çið. Bir el kalabalýðý götürür hiç durmadan

Olsun iki kapýmlýk, yapýlmalý küçücük.                               A   ð  ý z  l a  r l a    t e  p  s  i n  i n    a  r  a s  ý n  d  a    k  a  y  n  a  þ ý r  ; 

Hepsinin boyu da uymalý birbirine. El iþler, aðýz oynar, boðazlar da yutarlar.

Etin olmasýn yavrum, zayýf, semiz, sinirli, Suyunu akýtmadan ikiye dür, bir katla

Olsun süt danasýndan, az yaðlý döþünden. Sýcak sýcak yiyiver, çatal býçak kullanma.

Kaný hiç alýnmamýþ, yeni kýyýlmýþ kýymayý Birin çiðne, birin yut, birin elde hazýr tut.

Karýþtýr tuz, büberle, unutma bol soðaný. Zincirleme atýþtýr, hiç durmadan çiðne, yut.

Al bir kaþýk kýymadan, koy hamurun içine, Çekingensen doymadan aç kalkarsýn sofradan.

Yarým ay gibi yapýp ört öbür yarýsýnýn üstüne. . Bulmuþken ye evlâdým, piþman olma sonradan.

Birkaç tane kýsmet koy. Örttüðün kýsmý kes, Ahlat turþusu, yoðurt ya ayranla tokmakla;

bastýr. Ard ardýna yiyiver, midenin aldýðýnca…

Çöðün kazan içinde ocakta yað da hazýr,

Yaðýn kaynak olmalý, eksik olmasýn sakýn

Lezzet Yolculuðu -2
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Eskiþehir'de gezeceðimiz yerleri gezdikten sonra tekrar 

düþtük yollara, hedefimiz Konya'ya gece geç saatlerde 

vardýk. O gece Konya'da  konakladýk .Ertesi gün öðlene 

kadar Konya'da gezdik Tarihi camileri gördük daha sonra 

öðlen yemeði için Meram Belediyesine gittik. Kendilerine 

çok teþekkür ediyoruz, bizlere orada etliekmek ikram 

ettiler. Orada yediðimiz etliekmeðin hamuru biraz kalýn 

olsa da, etliekmek hakkýnda genel bir fikir oluþmuþtu artýk 

aklýmýzda. Akþamüzeri bir lokantada yediðimiz gerçekten 

etliekmekti. Ýlk baþta pide gibi olduðunu ve Karadeniz'den 

çaldýklarýný düþünsem bile bu fikrimden vazgeçtim, çünkü 

gerçekten farklýydý sizlere de tavsiye ederim.

Biz orada pide yerken Ýl Milli Eðitim Müdürü sn. Mukadder GÜRSOY bizlere katýldý ve orada 

bir konuþma yaptý.Zahmet edip geldikleri için kendilerine ayrýca teþekkür ediyoruz. Konuþmadan 

sonra bizler etli ekmeklerimizi çoktan bitirmiþ, farklý bir lezzete doðru yol alýyorduk, ismi Mevlana olan 

baþka bir etli ekmek çeþidi tattýk .Etli ekmek pideye benzemese de bu bildiðin kaþarlý pideydi.Onu da 

orada mideye indirdik. 

Konya'nýn Etli ekmeði meþhur olduðu gibi Sivas'ýn da etli ekmeði meþhur olmakla beraber 

ikisini de kesinlikle sýcak yemeniz gerekir.Yoksa bizlerin aldýðý tadý alamazsýnýz.Þimdi Etli ekmeðin 

yapýlýþýna bir göz atalým.

Etli ekmekte etin güzel olmasý ve hamurun ince olmasý makbuldür. Eskiden et hiçbir zaman 

makinede çekilmezdi. Tahta tezgâhlarda bir çift býçakla kýyýlýrdý. Etin içine biber, domates, maydanoz 

ve istenirse soðan doðranýr. Normal etli ekmeklerde 60 gr kýyma, 100 gr sebze (soðan, domates, biber) 

kullanýlýr. Bu karýþým mahalledeki fýrýna götürülür. Burada fýrýncýnýn mahareti ile mayalý hamurlar fýrýn 

küreði üzerinde elle ince ve uzun olarak açýlýr. Ýç konur ve üstü açýk olarak piþirilir.

Günümüzde et, makinede çekilmektedir. Et, elde iki býçak arasýnda doðranarak hazýrlanýrsa 

buna býçak arasý, et ve peynir karýþýk olarak yapýlýrsa bu çeþidine de Mevlânâ denilmektedir. Bu 

ekmeðin sadece peynirlisi de yapýlmaktadýr. Bazen ýspanaklar evde hazýrlanarak, fýrýnlara götürülüp 

açýk veya kapalý piþirilmesi saðlanmaktadýr. Konyalý aileler, özellikle hafta sonlarý bu börekleri 

yaptýrmakta ve aile bireyleri bir araya gelerek hep birlikte yenmektedir. Konya'da sadece etli ekmek 

üzerine ünlenmiþ lokanta ve restoranlar bulunmaktadýr. 

Konya'dan sonraki duraðýmýz Antalya'ydý.Antalya gerçekten havasý suyu güzel bir þehir 

yemekleri de ayný þekilde güzel. Biz Antalya'da köfte piyaz yeme fýrsatý bulduk, köfteyi severim ama 

piyazýn içinde bulunan yumurta biraz garip geldi. Alýþkýn olduðum bir durum deðildi gerçekten ama, 

yörenin insanlarý çok seviyordu.

Piyaz yedikten sonra ünlü Yanýk Dondurma'yý deneyelim dedik, çoðumuz biraz garip bulsa da 

gerçekten Türk mutfaðýnýn zenginliðini gösterdi bize.Yanýk dondurma keçi sütünden yapýlýyor, inek 

sütünden daha önce kaynadýðý için de dibi daha hýzlý tutuyor, böylece yanýk bir süt oluyor ve 

dondurmada kullanýlýyor.Bu yörenin özgün lezzetlerinden bir tanesi.

 Antalya'dan sonraki duraðýmýz Ýçel yeni 

ismiyle Mersin'di.Mersin'de ne yiyebileceðimizi 

tahmin edersiniz tabiî ki de tantuni.Tantuni bir 

zamanlar fakir yemeði olarak tabir edilirmiþ, 

bunun sebebi bolca ciðer koyulurmuþ eskiden, 

þimdi ise tüm keselere hitap ediyor.Tantuni 

gerçekten Mersin'de yenmesi gereken bir 

yemek, baþka yerde ayný lezzeti bulmanýz pek 

mümkün deðildir.Bu yemeðin bir de hikayesi 

var gelin bunu dinleyelim.
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Zamanýn birinde dünyanýn en küçük köyünde fakir bir dilenci yaþarmýþ. Her sabah ezanýyla 

birlikte eskici diye baðýrýrmýþ metal eþyalarýyla, alýrmýþ yanýna hanýmýnýn yaptýðý azýðý da, sokak sokak 

dolaþýrmýþ. Gel zaman git zaman bunun ekmek arasý yediði yiyecek kulaktan kulaða yayýlmýþ, eskici 

tabiri o zaman keþfedilmediðinden sabahýn köründe tannn tunn metal sesleri çýkaran bu gürültücü 

adam tantunici olarak anýlmýþ, yemeði de tantuni.

Mersin'den sonraki duraðýmýz Adana namý diðer kebap þehri. Adana kebabýný gerçekten sadece 

Adana'da yemenizi tavsiye ederiz, bir adana kebabýnýn yapýlýþ serüvenini paylaþalým dedik, buyurun 

efendim. Adana kebabýn yapýmýnda büyük bir özverinin, titizliðin, tecrübenin ve iþini sevmenin yer 

aldýðý, adana dýþýnda yenilmemesi tavsiye edilen, yenilse bile adana kebap olduðu iddiasýnda 

bulunulmamasý gereken Adana'nýn tüm insanlýða hediye ettiði; yemektir, þaheserdir, lezzet pýnarýdýr.

Adana kebabýný, adana kebap yapan ilk þey, elde edildiði etidir.Gerçek lezzetiyle ilk tanýþmanýzý 

saðlayacak olan ilk þey elde edildiði etin, erkek koyun etinden elde edilmiþ olmasýdýr.Adana'da çoðu 

kebapçý öyle rastgele herhangi bir kasaptan et 

a l m ý y o r . Y ý l l a r d ý r  tutkuyla baðlý olduklarý 

b i r  k a s a p  v a r d ý r  hepsinin.Bu kasabý  

bulmak, doðal olarak y ý l l a r d ý r  p i y a s a  

þartlarýný bilen, iþletme sahiplerinin iþidir, daha 

ö n c e  k a l i t e s i  tescillenmiþ bir kasap 

o l m a s ý  l e z z e t e  ulaþmakta ilk adýmdýr. 

kasap bulunduktan sonra, artýk rutin hale 

gelen bir ritüel ortaya ç ý k a r .  K e b a p  

u s t a l a r ý n d a n  b i r i  sabahlarý erken bir 

saatte kasabýn yolunu tutar, zaten kendince iyi 

ve kaliteli bir iþ çýkaran kasaptan  o  günün 

ihtiyacýna uygun bir biçimde etini alýr, bakar 

ve kontrol eder. Etin günlük olmasýna, taze olmasýna ve erkek koyun eti olduðuna dikkat eder. En 

önemlisi ise: etin yað ile oranýna dikkat eder.Eðer ihtiyacý var ise ete katýlmak üzere, etin ihtiyacýný da 

göz önüne alarak kuyruk yaðlarýný almakta sakýnca görmez.

Etin alýmýndan sonra ise kebap ustasý doðruca çalýþtýðý iþyerinin yolunu tutar.Ýþyerine gelir ve 

erken saatte eti öðlen ve akþam servislerine hazýrlamak üzere iþe koyulur. Çeþitli sivrilikteki býçaklarýný 

bir kenara koyar, ardýndan etini görücüye çýkarýr. Görücü olarak belirlenen diðer kiþi ise de bir kebap 

ustasýdýr. Burada bir kýsa bilgi vermek farz; adana da çoðu lokantada 2 veya daha fazla sayýda kebap 

ustasý çalýþmaktadýr. bu bir gerekliliktir. iþlerin aksamamasý, etin saðlýklý bir þekilde,lezzeti tam olarak 

kebaba dönüþüp müþteri masasýna konulmasý için gerekli bir ihtiyaçtýr..

Neyse efendim tezgaha konulup, çeþitli yerleri sinirlerinden arýndýrýlýp, kuþbaþý ve külbastý 

kebap çeþitleri için sýrt kýsmýndan etleri ayrýldýktan ve yaðlarý ayýklanma iþlemi bittikten sonra etimiz 

elde zýrh ile kýyma haline getirilmek için ayrý bir kaba alýnýr. Ustanýn tecrübesine güvenilerek, eðer 

gerekiyorsa biraz kuyruk yaðý da öncesinde kýyma þeklinde ayrý bir kaba konur. ayrý kaba konulan et 

zýrh yardýmý ile ince ince kýyma haline getirilir. Üstüne istenilen ölçüde kuyruk yaðý eklendikten sonra 

iyice yoðrulur. Burada yoðurmaktan amaç et ile yaðýn birbirini içine iyice girmesi, piþerken lezzetli bir 

birliktelik oluþturulmak istenmesidir.
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Etin yoðrulmasý bittikten sonra, et kocaman bir kaba konularak soðuk ayarda çalýþtýrýlan 

dolaplara konur. Dikkatinizi çekmiþtir, adana dýþýndaki çoðu þehirde kebaplar öncelikle bir þiþe 

saplanýr, þiþe saplandýðý haliyle soðuma amaçlý dolaplara konur.Bu hareketin yapýlmasý harakiri 

yapmaktan farký yoktur. Eti dolaptan alýp saplamak ve piþirmek ile eti saplayýp dolaba koyup piþirmek 

arasýnda daðlar kadar fark var.Dolaptan aldýðýnýz þiþe saplanmýþ et piþirildiði zaman lastik gibi 

birbirine kenetlenmiþ halde ortaya dökülür.Zor kopartýlýr, sert olur ve gerçek lezzetinden uzaklaþmýþ 

olur. Ýþbu adana kebabýn diðer bir güzel özelliði yenilirken aðýzda kolayca daðýlmasý, adanalý ustalarýn 

tabiri ile lokum gibi yumuþak olmasý lazýmdýr.Böyle olsun ki adana kebap yemenin zevkine varalým, 

gerçekten adana kebap yedik varsayalým kendimizi.

Neyse efendim gelgelim piþirme safhasýna.Dolaptan çýkarýlan et þiþe saplanmadan önce içine 

sadece doðranmýþ, ince ince küp haline getirilmiþ kök biberler konulur. Acýlý adana kebap dediðimiz 

lezzet þaheserini oluþturan en önemli unsurlardan biri de budur.

Daha sonralarý yolumuz Kapadokya'ya düþtü.Kapadokya'da bizi bekleyen þey Çömlek 

kebabýydý bu kebabý testi kebabýyla karýþtýranlarda var ama aslý çömlek de yapýlýr, testi kebabý Yozgat'ta 

yapýlýr.Bu kebap gerçekten çömlekte yapýlmanýn lezzetini size yaþatýyor gidip yerinde tatmanýz lazým 

yada güzel bir çömlek bulup kendinizde yapabilirsiniz.

Sýradaki duraðýmýz Sivas, burada Sivas Köftesi yeme fýrsatý buluyoruz. Bu köfte gerçekten her 

köfteye benzemiyor aðýzda daðýlan farklý bir tadý var. Þimdi gelelim bu köftenin sýrlarýna, bakalým 

nelermiþ.

Sivas köftesinin lezzet sýrrýnýn yörede yetiþen büyükbaþ hayvanlarýn yaylalarda yediði kekikte 

gizli olduðu biliniyor. Sivas Lokantacýlar ve Kebapçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Nazým Yiðit, yaptýðý 

açýklamada, kentin adýyla anýlan köftenin 2 yýl önce tescillendiðini söyledi. Ýçerisinde hiçbir katký 

maddesi olmadan sadece kýyma ve tuz kullanýlarak yapýlmasýnýn ayýrt edici bir özellik olarak dikkati 

çektiðini vurguladý. Her etle yapýlan köftenin Sivas köftesi sayýlamayacaðýný ifade eden Yiðit, kýymanýn 

bir gün bekletildikten sonra tekrar çekilmesinin önemli olduðunu açýkladý. Nazým Yiðit, Sivas 

köftesinde 2 yaþýndaki büyükbaþ hayvanýn kaburga, kürek ve but kýsmýndaki etlerin tercih edildiðini 

belirterek, "Her etten Sivas köftesi olmaz. Bu yörenin yaylalarýnda daha çok kekik otu mevcut. Sivas 

köftesinin kekik otuyla beslenen 2 yaþýndaki hayvanýn etinden olmasý lazým" dedi. Hayvanýn kekikle 

beslenmesinin önemli olduðuna vurgu yapan Yiðit, Sivas köftesinin lezzet sýrrýnýn bunda gizli 

olduðunu bildirdi.

Sivas  köftesinin damaðýmýzda 

býraktýðý enfes tatla beraber geri dönme 

yolculuðumuza baþlýyoruz. Hedefimiz yeni 

bir lezzet duraðý olan Yozgat.Yozgat'ta 

güzelim Desti Kebabýnýn hakkýndan gelmeden 

bir þeyler söyleyelim, asýl ismi desti kebabý 

olmasýna raðmen bazý insanlar testi kebabý 

diyorlar, ama yöre halký bunun böyle 

olmadýðýnda ýsrarcý.
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Desti kebabýný her Yozgatlý caný 
isteyince yiyor ama eve misafir gelince 
bir baþka oluyor.

Desti kebabý, öncelikle gelen 
misafire 2 dilek tutmasýný istiyorlar. Biri 
kendi için diðeri ev sahipleri için eðer 
gelen kelli felli bir adamsa bakan filan 
kendisinden bir yatýrým vb. þeyler 
istiyorlar. Bu artýk adet olmuþ.Aman 
Yo z g a t l ý l a r a  b i r  t a r a f l a r ý n ý z ý  
kaptýrmayýn efendim.

Hazýrlanýþýna bir göz atalým. Testi 
kebab ýn ýn  l ezze t i  , ayr ý ca l ýð ýn ý  
hissettirecek tarzda özeldir. Yozgatlýlar 
bu yemeði Türk Patent Enstitüsü'nden 
tescillemiþler.

Testinin ana maddesi topraktýr. 
Doðanýn ürünü olmasý ve testinin özelliði nedeniyle içinde piþen yemekler çok lezzetli olur.  Bu iþ için 
boy boy testi satýlmaktadýr. Uygun olanýný alarak deneyebilirsiniz. Testi kebabý için tasarlanmýþ olan 
testinin boðum yerinin hemen altýnda bir çizgi vardýr. Oraya çekiçle bir defa vurduðumuzda üst kýsmý 
kalýp olarak kýrýlýr. Dolayýsýyla yemeðin içine kýrýk parçalar düþmez.

Öncelikle þunu belirtelim bu yemeðin yaðlý olaný makbuldür. Domatesi fazla katarsak aþýrý 
sulanýr ve tadý yavan olur. Bu yüzden oranýný iyi ayarlamak gerekir. Eti kuþbaþý  þekline getiriyoruz 
(Küp þekerden biraz iri ). Domatesi ve biberleri eti doðradýðýmýz þekilde doðruyoruz. Arpacýk 
soðanlarý ve sarýmsaklarý soyuyoruz. Arpacýk soðan zaten küçük olduðu için parçalara ayýrmýyoruz. 
Sarýmsaklarý da ayný þekilde bütün olarak katýyoruz. Bütün malzemeleri bir kap içinde ezmeden 
harmanlýyoruz. Tuzunu ve baharatýný atýp karýþtýrýyoruz.

Testiyi yýkýyoruz. 250 gram tereyaðýnýn yarýsýný testinin tabanýna ekliyoruz. Harmanlanmýþ 
malzemelerimizi koyuyoruz. Geriye kalan tereyaðýný da üzerine koyuyoruz. Testinin aðzýný hamurla 
kapatýyoruz. Hava almasý için küçük bir delik açýyoruz. Meþe kömürü ile açýk havada piþireceksek 2 
saat yeterlidir. Fýrýnda ise daha kýsa sürede piþer. Kömür ateþinde piþenin lezzeti bir baþka olur.

Efendim sýra geldi son durak olan Ankara'ya. Ankara da döner yemek için pek tereddüt 
etmedik. Gelgelim ilk dönerin hikayesine.

Önce alýnan bir gövde koç eti tezgah üzerindeki 
çengele takýlarak parçalara ayrýlýr. Parçalar üzerindeki 
sinirler birer birer alýnýr. Yýllarýn tecrübesiyle dönerci 
sinirlerin nerede olduðunu hemen bilir. Etleri þiþe 
takýlacak þekilde enli enli keser. Sonra bu etleri içinde 
15-20 saat bekleteceði piyazý hazýrlar, l kg. kadar soðaný 
soyup ince ince doðrar. Doðranan soðanlarýn üzerine 
karabiber, kýrmýzýbiber, kimyon döker. Soðanla 
baharatý iyice harmanlar. Bir tepsi içine bir sýra soðan, 
bir sýra döner eti olmak üzere üst üste piyazla eti koyar, 
etler piyazla tamamen örtülür. Piyaz içinde 15-20 saat 
bekleyen etler soðanýn suyunu ve baharatý emer ayrýca 
piþince yumuþak olur. Döner etini hazýrlanmasý ve 
piyazda terbiye edilmesi iþlemine her gün saat 15.00 
sýralarýnda baþlanýr.
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Terbiye edilmiþ döner eti sabahleyin döner þiþine konik biçimde dizilir. But etleri en alta, sýrt 

etleri ortaya, fileto etleri üste gelecek þekilde bu dizme iþlemi tamamlanýr. Dönerin kolayca çevrilmesi 

ve bütün etlerin eþit þekilde piþmesi için konik diziliþ sýrasýnda sarkan et parçalan býçakla týraþlanýr. 

Döner eti 3-4 saat de þiþe geçirilerek bekletilmiþ olur.

Döner þiþindeki etler öðle yemeðine yakýn saatlerde özel meþe kömürünün yandýðý döner 

ocaðýnda çevrile çevrile piþirilir. Bu sýrada etin yaðý ve suyu, þiþin altýndaki bakýr kaba damla damla 

akar.

Döner kebabýn piþen kýsýmlarý, kýlýca benzeyen özel döner býçaðýyla kesilir. Kesilen etler kebap 

leðenine dökülür. Kebap leðenleri iki parçalýdýr. Çukur olan birinci parçada etin yaðý ve suyu birikir. 

Bunun üzerindeki delikli, kevgire benzeyen ikinci parçada ise etler toplanýr. 

Kepçe ile ikinci parçanýn üzerinde alýnan döner kebap etleri terazide tartýlýr ve servis tabaðýna 

konur. Maydanozla karýþýk soðan piyazý etin yanýna konur. Etin üzerine bir parça kimyon dökülür. 

Mevsimine göre kebabýn yanýndaki piyaz, domates, salatalýk, marul, biber ve turpla zenginleþtirilir. 

Müþterinin isteðine göre dener kebap pilavýn üstüne konarak da servis yapýlýr. Döner yanýnda mutlaka 

bir soðukluk bulunur. Dükkânlarda ayran, þýra tercih edilir.

Evet sayýn okurlarýmýz Ýç Anadolu ve Akdeniz'de yapmýþ olduðumuz lezzet yolcuðu bu 

kadardý, bir dahaki sefere yediðimiz þeyleri öðrenmek istediðinizi aðzýnýzýn þapurtusundan 

anlayabiliyorum. Kalýn saðlýcakla.
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Beyoðlu Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi çatýsý altýnda gerçekleþtirilen bir projedir  “Genç 

Gezginlerle Adým Adým Türkiye”. Rotamýzý belirleyip cumartesi sabah namazýný müteakip yolumuza 

koyulduk. Sýrasýyla Bursa, Ýznik, Söðüt, Kütahya, Afyon, Denizli, Aydýn, Ýzmir, Bergama, Manisa, 

Akhisar, Balýkesir, Çanakkale ve Edirne'de konaklayýp; tarihini, kültürünü, insanlarýný soluyacaktýk 

ciðerlerimize. Nasýl bir insan yaban bir beldeye gittiðinde tanýdýklarýný, tanýdýklarýnýn tanýdýklarýný, 

hýsým-akrabayý ziyaret eder; bize de her durakta bulunan kardeþlerimizi ziyaret icap eder, hal-hatýr 

sormak gerekir.  Beyoðlu Anadolu Ýmam-Hatip olarak þüphesiz ki bu noktayý atlayamazdýk. 

Elimizden geldiðince, gücümüzün yettiðince her ildeki kardeþlerimize uðradýk. Sað olsunlar hiç 

tereddüt etmeden bizleri kabul buyurdular. Gerek pansiyonlarýný gerek yemekhanelerinin kapýlarýný 

sonuna kadar açtýlar.

Ýlk duraðýmýz Nilüfer Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi oldu. Öncelikle müdür odasýndan baþladýk 

okulu tanýmaya ve davamýzdan bahsetmeye. Akabinde yine her lisede olacaðý gibi bir derse dâhil 

olarak kardeþlerimizle buluþtuk. Bizlerden küçük birer hediye takdim ettik yoldaþlarýmýza. Güneþ 

ardýna kara örtüyü býraktýðýnda Bilecik'in Söðüt ilçesindeydik. Geceyi Ýmam-Hatip Lisesinin 

pansiyonunda geçirdik. Ýznik'te de þahane karþýlandýk. Sýradaki rotamýz Kütahya idi. Prosedürümüzü 

terk etmeden müdürümüzü ve bir sýnýfýmýzý ziyaret ettik. Hoþ sohbet muhabbet eþliðinde Afyon'a 

doðru yola koyulduk. Afyonkarahisar Anadolu Ýmam-Hatip Lisesini es geçmeden kardeþlerimizle bir 

araya geldik. 

Ve Denizli…Denizli'de bulunan Cedide Abalýoðlu Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi yeni bir okul. 

Mimarisi büyülüyor insaný ilk bakýþta. Lakin derinliklerine indiðinizde ve hikmetinin farkýna 

vardýðýnýz vakit eðitim için bulunmaz bir kaynak olduðunu anlýyorsunuz. Mimari olarak “V” biçimli 

bir okul. Mimaride amaç derslikleri “V”nin bir koluna toplamak. Bunun sebebi de diðer koldan gelen 

gürültüyü dersliklere iletmemek ve derslerin saðlýðýný en iyi duruma getirmeyi amaçlamak. Ayný 

zamanda bu okulun pansiyonunun duvarýndaki “vav” harfi ayrý bir hayranlýk vesilesi. Müdürümüzü 

ziyaretin ardýndan bir derse katýlma fýrsatý bahþetti Müdür Bey bizlere. Bir Arapça dersine katýldýk. 

Yine çam sakýzý çoban armaðaný birer hediye… 

AYNI ÇATI ALTINDA

Ayný Çatý Altýnda

Akif AKYILDIZ
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Aydýn Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi'nde doða ile okulun iç içe olabileceði dikkatimi çekti. 

Bahçesindeki aðaçlar, çiçekler, böcekler ve oturma yerleri; talebe ile doðal yaþamý birleþtiriyordu ve 

bu da öðrenmeyi daha güzel hale getiriyordu. 

Diðer duraðýmýz Ýzmir. Ege'nin incisi. Bir Kur'an kursunun yurdunda kaldýk Ýzmir'de. 

Kurum yetkilileri sað olsunlar bize seyahat imkâný sundular. Bir de bu projemizi sanal ortama 

taþýyýp þöyle bir haber yayýmlamýþlar:

Ýshak Aydýn Mehmet Özkaraman Yemen Güler
Nurkan Boz

Emin Üzüm

Yetkililere teþekkürden sonra kahvaltýya geçtik. Kahvaltýdan sonra Ýzmir Anadolu Ýmam-

Hatip Lisesi'ne uðradýk. Hediyelerimizi takdim ettik. Ýzmir'den sonra Manisa yoluna koyulduk. 

Uzun bir yolculuðun ardýndan nefes dahi almadan Akhisar Anadolu Ýmam-Hatip Lisesini ziyaret 

ettik. Zamanýn kýsýtlý olmasýndan ötürü fazla kalamadýk Akhisar'da.

 Sýradaki adres Balýkesir idi. Balýkesir Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi de beni etkileyen Ýmam-

Hatip Liselerinden. Okul müdürünü ziyaretin ardýndan bir derse girme fýrsatý bulduk. Gerçekten 

idealleri olan, sizinle ayný deðerleri paylaþan insanlarýn arasýnda olmak büyük bir haz verir. Okulda 

yabancý öðrenciler de bulunmakta. Bazýlarýyla muhabbet etme fýrsatý da bulduk. Gerek Arapça gerek 

Ýngilizce  isteyenin dilini sonuna kadar geliþtirebileceði bir okul. Biraz kalabalýk. Nitekim hem 

Anadolu hem düz hem de açýk öðretim imam-hatip lisesi. Bir problemden bahsetmek gerekirse o da 

sýnýflardaki eðitimin karma olmasý. Dersine katýldýðýmýz öðrencilerden biri de bundan dert yandý. 

“Hocam bizler bir arada okumak istemiyoruz.” diyordu kardeþimiz haklý olarak. Ama yeterli derslik 

yoktu belli ki. Mutlaka gereði yapýlmýþtýr. Balýkesir'den de ayrýlýp dönüþ yoluna geçtik. 

Eðer bir þeyler yapmak istiyorsak, bunu yapabiliriz. Bizim hedeflerimiz ne kadar gezmek 

görmek olsa da bu iþin aslý kardeþlerimizle bir araya gelip hasbihal etmekti. Elhamdülillah bu sene 

bunu baþardýk. Gelecek sene için temennimiz büyük. Allah'ýn bize yardýmcý olmasý dileðiyle.

“Beyoðlu AÝHL öðrencileri Kestanepazarý'nda misafir edilerek Ýzmir'i gezdi.

BAÝHL Müdür Yardýmcýsý , Tarih Öðretmenleri  ve  
önderliðinde, 80 öðrenciden oluþan kafile Kestanepazarý BasýnYayýn ve Enformasyon Müdürü  
ve Baþkan Sekreteri  eþliðinde Ýzmir'in Türk-Ýslam tarihi eserlerini ve ziyaret mekânlarýný gezdi.

BAÝHL yetkilileri gezilerin amacýnýn; imam hatip lisesi öðrencilerinin lise birinci sýnýftan mezun olancaya 
kadarki dört yýl içerisinde ülkemizin tarihi ve doðal güzelliklerini görmek, hem de ülkemizde bulunan imam 
hatip liseleriyle kardeþlik duygularýný pekiþtirmek olduðunu belirtti.”

Ayný Çatý Altýnda

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ
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Bursa-Osmangazi Ulu Cami'de cuma namazýný eda ettikten sonra hemen caminin çevresindeki 

bir lokantada yemeðimizi yedik. Biraz uzun bir yemek oldu. 80 kiþiyi doyurmak kolay olmasa 

gerek. Malum zaman uzun olunca gurup daðýldý biraz. Hediyelik eþya almaya gidenler, 

dondurmaya giriþenler, Osmanlý macunu tadanlar… Bunlardan biri de Yusuf Ergür… Yusuf 

gezedursun biz toplanýp Tophane Meydaný'na gittik. Yusuf lokantaya geldiði vakit kimseyi 

göremeyince þok oluyor. Telefon yok, cüzdan yok! Neyse ki macun satan abiye soruyor da 

bizim Tophane'ye gittiðimizi öðreniyor. Kan ter içinde kalmýþ Yusuf'a da bir aný olarak kalýyor 

bu hadise…

******

Manisa'nýn öne çýkan miraslarýndan biri de “mesir macunu” tabii. Manisa'yý gezdikten sonra 

otobüslerimize doðru 80 kiþi yola koyulduk. Yol kenarýndaki bir iþletmede “mesir macunlu 

dondurma” dikkatimizi celp etti. Hocalarýmýz yemek ister misiniz deyince tüketim toplumu 

olarak geri çevirmedik. Dükkân sahibi henüz dondurma olmadýðýný ama 10 dakika içerisinde 

yapýlabildiðini söyledi. Bekledik. Nihayetinde dondurmalar hazýrlandý, sýra ile alýnmaya 

baþlandý. Ama herkese yeterince yoktu. Ýlk 30 kiþi yediyse de 50 kiþi kadar mesir macunlu 

dondurmayý tadamadý. Bu da büyük bir ukde olarak hafýzalara kazýndý. 

******

Ýzmir Bergama'da Özbek pilavý yemek için durakladýk Enes Þamil Kiraz'ýn elma bahçesinde. 

Bahçe iþte toz toprak… Enfes Özbek pilavý ve buz gibi karpuzun ardýndan yola koyulacaktýk ki 

bir de ne ile karþýlaþalým!? Otobüs þoförlerimiz otobüse giremeyeceðimizi söylüyorlardý. Evet, 

yanlýþlýk yok. Ayaklarýmýzýn tozlu olmasý hasebiyle otobüse giremeyeceðimiz söyleniyordu. 

Otobüs kirleniyormuþ! Þoför Bey otobüse binmemizin ancak ayakkabýsýz olacaðýný söylüyordu. 

Ýshak Hocamýzýn da konuþmasý iþe yaramayýnca baþta Ýshak Hoca herkes ayakkabýlarý tepki 

olarak çýkardý. Küçük düþen þoför özür dilediyse de bu da gezimizin unutulmayan hatýralarý 

arasýnda yerini aldý.

******

Balýkesir'de alabalýk yemek için durakladýk. Amaç alabalýktý. Üstü kaþarlý, güveçte alabalýk. 

Tadý da þahaneydi. Yani hiç balýk sevmeyen biri orada balýk yese baðýmlýsý olurdu. Üstüne de 

höþmerim tatlýsý… Ama ne gariptir ki bu mekânda balýðý tercih etmeyip her yerde 

yediðimizden farký olmayan köfte yediler. Daha sonra balýðýn hikmetini anlayanlar dizlerini 

dövdüler ve bu da hafýzalarda yer býraktý…

******

Yine þoförlerden kaynaklanan bir sýkýntý aktarayým sizlere. Ýznik'i kuþbakýþý görmek için bir 

tepeye çýkýyoruz. Yol tozlu ve dar. Neyse çýktýk bir þekilde. Sonra orada bulunan türbeyi ziyaret 

ettik ve dönmek için otobüslere binecektik ki ne görelim! Otobüsler yok! Þoför Beylerin tozla bir 

problemi olsa gerek ki bizleri almadan aþaðý inmiþler. O tozlu yokuþu yürüyerek inme 

durumunda kaldýk bizler de. Lakin þurada mantýðým iþlemiyor .Bu otobüsler aþaðý kendi 

baþlarýna inerken de toz olmadý mý ?!

Hafýzalarda Kalanlar

Akif AKYILDIZ

“BÝR EKOL, BÝR OKUL”
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