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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allah insana şah damarından daha yakındır.

Kur’an: Kaf 16

Her can ölümü tadacaktır.

Sonra Allah’a döndürüleceksiniz.

Kur’an: Ankebut 57

Bilesiniz ki gönüller ancak 

Allah’ı zikrederek huzura kavuşur.

Kur’an: Rad 28

Besmele, İslam’ın sembollerindendir. Besmele Rabbimizin, bizleri her an gördüğü, kame-
raya alınıp her anımızın yazıldığı, murakebe ettiği bilinciyle yaşamanın tezahürüdür. O’nun 

bize şah damarımızdan daha yakın olduğu gerçeğinin ilanıdır. Allah’a dayanıp güvenme-
nin, teslimiyetin, O’nun engin rahmeti ve merhametine sığınmanın adıdır besmele.

‘’ Allah’ın adıyla başlanmayan her söz ve iş bereketsizdir, sonuçsuzdur. Hz. Peygamber ‘’
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SUNUŞ 
1. İlk Allah vardır. Allah bizatihi zorunlu varlıktır.

Allah fikri doğuştandır, her insan tanrısal gücün belirtisini taşır.

Yaratıcı güç, insan üzerinde aralıksız etkindir.

2. Sabah namazının güneş doğmadan hemen önce kılınmasının sebebini biliyor musu-
nuz? Güneşin doğuşu başlamadan önce ozon tabakası yeryüzüne iner.Bu hava insan 
sağlığına çok faydalıdır ve insana huzur verir. Hz. Peygamber sabah namazından sonraki 
bu saatlerde mutlaka dışarı çıkar ya da pencereyi açıp bu havayı solurmuş. O’na ibadet 
ederken bile sağlık ve mutluluğumuzu düşünen Allah’a ne kadar  şükretsek azdır.

3. Sanatın, Kültürün birincisi şiir’dir.

Şiir sanatın başıdır.

“İki kere iki dört eder” den daha güzel bir şiir yazılmamıştır.

Şiir; engin his, hayal ve ilham ürünü olup sanatkarane biçimde söylenmiş vezinli- 
kafiyeli sözdür.

4. Şiir; seziş, hissediş, sezgiye dayanan bilgi, duygu ve heyecandan kaynaklanan 
uyumlu, ölçülü ve ahenkli söz.

Şiir; bütün uygarlıklarda, dini ritüeller ve müzikle ilgisi dolayısıyla en kadim edebi 
ürün kabul edilir.

5. Şairler, şiirin cihanşümul (evrensel) diline ve iklimine çağırır.

Şairlerle, ariflerin, azizlerin ruhları kardeştir. Onlar, var olanın ötesindeki sırrı yok-
larlar, ona ulaşmaya çalışırlar.

6. Şairlerin bazı sözleri oktan ve kılıçtan daha etkilidir.

Şiirin bazısı şüphesiz hikmettir.

7. Şair; Okyanusları geçen Albatros’a benzer, kanatlıdır, uçanlardandır, yalnızdır.

Şairlerin yetenekleri, kabiliyetleri çoğu zaman ziyan olur ama dehasını engelleye-
mezsiniz. Hiçbir dehanın sanatını söndüremezsiniz. 
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8. Kendi nefislerine uyup günaha iyice batmış hainleri sakın savunup durmayın, çünkü 
Allah, hainliği huy edinmiş günahkârları sevmez. Allah; ‘‘biri arkadaşına hainlik etme-
diği müddetçe, ben iki ortağın üçüncüsüyüm onlara yardım eder ve onları korurum, 
ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse, ben aralarından çekilirim’’, buyurur.

9. Her insanın 3 periyodu vardır; 1. Periyot; çocukluk ve öğrencilik dönemi, bu dö-
nemde genellikle samimi, tek yüzlü geçer. 2. Periyot; para kazanma, evlenme, tu-
tunma dönemi, bu dönemde de ayakta durmaya  çalışır, dünya görüşünü bir yere 
oturtmaya çalıştığı dönemdir. 3. Periyot; güç elde ettiği dönem, gerçek imtihan 
dönemi, işte bu dönemde insanlar kendilerini ilah, mehdi… kendini üstün gördüğü 
dönem, burada çizgi değişiyor ve kaybediyor…’’Gerçek şu ki, insan kendini kendine 
yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.’’

Dosdoğru çizgi; Allah’la her gün Teheccüt vakti – Seher vakti rabıtanın kesilmediği dönemdir. 

Toplumdaki sorunlar Akıl, Bilim, Hukuk’la çözülür. Adalet Mülkün (Devletin) temelidir.

Allah sizi, esenliğin kol gezdiği bir dünya kurmaya çağırır. Ahlak ilkeleri olarak; kim-
seyi suçlamamak (itham), kimseyi yargılamamak (infaz), insanları alaya almamak 
(küçümseme), gıybet etmemek (dedikodu), haset etmemek (kıskançlık)...

10. Allah’a karşı ahlaki görevlerimiz; teslimiyet, şükür ve rızadır.

İnsanlara karşı ahlaki görevlerimiz; adalet, cömertlik ve aftır.

Kendimize karşı ahlaki görevlerimiz; kendimizle barışık olmak, dürüst olmak, ruh ve 
beden emanetini korumaktır.

İnsan; aklına, gönlüne ve ahlakına göre hareket ettiğinde dosdoğru çizgiyi bulacaktır. 
Güne Allah’la başlamak.

Çalışmak, emek vermek, evrensel iyi ahlaklı insan olarak tam yaşamak.

Allah’a şükretmek. Allah, Allah…. demek.

Kefenli veya kefensiz dünya boyutundan arınmış bir ruhla gitmek…

Eyüp ÖZEREN - 2021
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ALLAH
1. Kâinatın tek sahibi.
2. Ruhundan üflediği, halifesi kıldığı insanı yaratan Yüce Yaratıcı.
3. Zamandan münezzeh olan Yaratan.
4. Cennet ve Cehennemi boşuna yaratmayan.
5. İnsana şah damarından daha yakın olan, her saniyesini insanın omuzlarına yazdı-

ran, Kıyamet günü hesabını tam olarak soran.
6. Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlık.
7. Tapınılacak, yüceliğinin karşısında gönülden bağlanıp sığınılan varlık sadece Allah’tır. 
8. Allah; varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık olandır.
9. Allah; âlemin yaratıcısı ve devam ettiricisidir. O; varlığını, birliğini, olgun niteliklere 

sahip bulunduğunu tabiatın birçok nesne ve olayının göstermesi bakımından apa-
çık, fakat zatının duyu organlarımızla idrak edilememesi bakımından gizlidir.

10. Başkasına muhtaç olan ve değişen her şey kadim olmayıp yaratılmıştır. Evren yara-
tılmıştır ve her yaratılmışın bir yaratıcısı vardır o da Allah’tır.

11. Allah’tan başkasına kulluk anlamında eğilmek, kendini ona bağımlı hissetmek, üs-
tün ve şerefli kılınan insanoğluna büyük bir haksızlıktır.

12. İnançsızlık küfürdür, çok tanrıcı anlayış şirktir. Bu zulüm, her şeyden önce insanın 
kendi şahsiyetini, hürriyetini, şerefini ve dolayısıyla insanlık değerini kendi davra-
nışlarıyla yok etmesi anlamına gelir.

13. Allah her şeyden müstağni, fakat her şey ona muhtaçtır.
14. Allah doğurmamış ve doğmamıştır. Benzeri ve dengi bulunmayan yegâne tapılacak varlıktır.
15. Allah; yaratıcı ve yönetici olarak dünyanın, ceza ve mükâfat vericisi olarak ahiretin 

sahibi aşkın varlıktır.
16. Allah resulü, O’nun talimatını insanlara getiren ve uygulayan örnek insandır.
17. Allah; tek ve ortaksızdır. O’nunla yaratılmışlar arasında benzerliği bulunmaz.
18. Allah’ın dengi ve zıddı yoktur.
19. Allah ortağı bulunmayan, Bir’dir.
20. İnsan kâinatın bir parçasını oluşturmakla birlikte ilahi kelamın muhatabı, mukad-

des emanetin taşıyıcısı, sorumluluk yüklenen şuurlu varlıktır.



16

AHLAK

1. İnsanın iyi veya kötü olarak ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünüdür.

2. İnsan ilişkilerinde dürüstlük ve güvenilirlik.

3. Allah’ın yarattıklarına karşı merhametli olmak.

4. Allah’a şükrederseniz nimetlerinizi artırır.

5. İnsan aklı, ahlaki değerleri kavrayacak güçte yaratılmıştır.

6. İnsan bir beden, birde nefisten oluşan varlıktır. Nefsini temiz tutan kurtuluşa ermiş-

tir, onu kirletense hüsrana uğramıştır.

7. Nefsin; beslenme, büyüme ve üretme güçleri, hareket etme ve idrak güçleri olduğu 

gibi bilme ve yapma güçleri de vardır.

8. İnsan nefsi bir başka açıdan da üç kuvvete sahiptir. Düşünme gücü, öfke gücü ve 

arzu (şehvet) gücü.

9. Nefisler 4 grupta toplanır:

1-) Kamil ve münezzeh nefisler. Bunlar hem nazari hem de ameli güce sahiptirler.

2-)Kamil olup, münezzeh olmayan nefisler. Fasıklardır, çünkü bilgiden yana 

kamil oldukları halde ahlaki rezalet içindedirler.

3-)Münezzeh olup, nazari yönden kamil olmayan nefisler. Bunlar içinde bir çeşit 

rahatlık vardır ama bu es-saadetül kusva olmaktan çok uzaktır.

4-)Her iki yönden eksik olan nefisler. Bu nefisler için ebedi bir hayat yoktur, 

azabı duçar olacaktır.

10. İnsanın ne olduğu, nerden gelip nereye gideceği ve akıbetinin ne olacağı sorularına cevap 

verebildiği takdirde, onun neleri değerli sayması ve neleri yapması gerektiğini anlamış olur.
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11. Dört ana erdem vardır. Hikmet, şecaat, iffet, adalet.

12. Hikmet; şeyleri nasıl iseler öylece bilme anlamına gelir. Zekâ, hatırlama, süratli kav-

rayış vb hep hikmetin şümulüne giren tatlı faaliyetlerdir. Marifetullah vardır.

13. Şecaat; gazap kuvvetinin islahı neticesinde doğan bir fazilettir. Atılganlık ile korkak-

lık arasında orta yoldur, yiğitliktir. Cihat, sabır, şükür, tevekkül vardır.

14. İffet; arzu (şehvet) kuvvetinin kontrol edilmesidir. Utanma, kanaat vardır.

15. Adalet; hikmet, şecaat, iffet güçlerinin dengeli bir şekilde insanda bulunmasıyla 

elde edilir. Adalet Mülkün (Devletin) temelidir. 

16. Erdemli olmak ile ahlaklı olmak aynı şeydir.

17. Erdemli fiil; iki aşırı ucun (ifrat ve tefrit) ortasında yer alan bir fiildir. Ahlak ilkeleri 
olarak; kimseyi suçlamamak (itham), kimseyi yargılamamak (infaz), insanları alaya 

almamak (küçümseme), gıybet etmemek (dedikodu), haset etmemek (kıskançlık)...

18. Cömertlik; savurganlık ile cimrilik arasında yer alır.

19. İnsan irade hürriyetine sahip olduğu için ahlaki eksiklikleri giderebilir.

20. İnsan, iyiyi kötüyü bilme gücüne sahip ve erdemin öğretilebileceği varlıktır. Bu 

mümkün olmasaydı pişmanlık duygusu, nefsi kınama, başkalarını ayıplama, 

mükâfat ve cezanın hiçbir manası kalmazdı. 
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HZ. PEYGAMBER

1. Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum.

2. Kendin için istediğini, inanan kardeşin için de istemediğin sürece gerçek inanan olamazsın.

3. Kolaylaştırın  zorlaştırmayın, müjdeleyin  nefret ettirmeyin.

4. Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile eğer onu dikecek  ka-

dar vaktiniz varsa, mutlaka dikin.

5. Kanaatkârlık, en büyük hazinedir.

6. İki çeşit günah vardır ki, cezaları ahirete bırakılmadan dünyada verilir: Zulüm ve 

ana babaya isyan.

7. İnsanoğlu, Kurban Bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli 

bir iş yapmış olamaz.

8. Zenginlik mal çokluğundan değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir.

9. Bütün kusurların başı dünya muhabbetidir.

10. Kıyamet gününde inananın terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir şey yoktur.

11. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa Allah onu koruması altına alır ve cennete 

koyar: Güçsüzlere yumuşak davranmak, anne babaya şefkat göstermek ve elinin 

altında bulunan çalışanlara iyi muamelede bulunmak.

12. Müslüman’ın başına gelen her musibet, hatta batan bir diken bile, onun günahla-

rına kefaret olur.
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13. Müslüman’ın Müslüman’a malı ırzı ve kanı haramdır. Müslüman kardeşini küçük 

görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.

14. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer: Allah ve Resulünü her-

kesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, imandan sonra küfre 

dönmekten ateşe atılmaktan çekindiği gibi çekinmek.

15. Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap’ın Arap olmayana, Arap 

olmayanın Arap’a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur.

16. Kimse hakkı olmayan bir karış yeri bile almasın! Alırsa Allah, kıyamet gününde yedi 

kat yeri onun boynuna dolar.

17. Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki, sonunda durumu malında azalmaya 

dönüşmesin.

18. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi 

Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin himayenin olmadığı kıyamet  günün-

de arşının gölgesinde gölgelendirecektir.      

19. Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. 

Ey Allah’ın kulları, kardeş  olunuz.Bir Müslüman’ın, din kardeşini üç günden fazla 

terk edip küs durması helal değildir.

20. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe, ben iki ortağın üçüncüsüyüm onlara 

yardım eder onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse, ben ara-

larından çekilirim.
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MEHMET AKİF ERSOY

Mehmet Akif Ersoy, 1873 Aralık’ta İstanbul’da doğmuş, Aralık 1936’da İstanbul’da vefat 

etmiştir. Vatan şairi ya da milli şair olarak tanınmaktadır. Asıl mesleği veterinerlik olan 

şair Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir. Kendisi Milli Mücadele sırasında meclisin aç-

tığı marş yarışmasında yazdığı İstiklal Marşı şiiri ile birinci olmuş ardından verilen ödülü 

almayarak bu şiiri Türk halkına armağan etmiştir. 

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Hatıralar / Âyet Meâli

Ne irfandır ahlaka yükseklik veren ne vicdandır. 

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. 

Yüreklerden çekilmiş varsayılsın korkusu Allah’ın ;

Kesinlikle ne irfanın etkisi kalır ne vicdanın. 
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Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı dünyada eşi?

En keşif orduların yükleniyor dördü beşi.

Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya 

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.

Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…

O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar,

Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i…

Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

‘’Gömelim gel seni tarihe’’ desem, sığmazsın.  

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.
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Vazifesinin yakın olduğu içine doğmuştu
Metindi, kimseyi kınamıyor, incitmiyordu
Yolda gördüğü kimselerle selamlaşıyordu
Her gün sanki biraz daha yaşlanıyordu
Oysa sadece yirmi ak vardı siyah sakalında
Durup su içen develeri izliyordu arada sırada
Böylece, deve güttüğü zamanları hatırlıyordu.
Sanki Cenneti görmüş, ilahi Aşkı bulmuştu
Sanki kainatın yaratılışına şahit olmuştu
Alnı dik, yanakları kusursuz, benzersizdi
Kaşları ince, bakışları anlamlı ve keskindi
Boynu, gümüş bir testinin boğazıydı sanki
Tufanın sırlarını bilen Nuh’un havası vardı
Ona danışmaya gelenlere, adil davranırdı
Kimi itiraf eder, kimi güler ve inkar ederdi
Sessizce dinler, en son konuşurdu kendisi
Ağzından dua ve zikir hiç eksik olmazdı
Çok az yer, karnının üzerine taş koyardı
Boş durmaz, koyunlarını sağıp oyalanırdı
Oturur yere, elbiselerini kendi yapardı
Artık genç değildi, eski gücü de kalmamıştı
Yine de, herkesten daha fazla oruç tutardı

Altmış üç yaşında, bir ateş sardı vücudunu
Kutsal Kitap Kur’an’ı bir kez daha okudu
Sonra, sancağı, Said’in oğluna teslim etti
Onlara: “Artık aranızdan ayrılma vakti geldi
Allah birdir, hep onun yolunda savaş” dedi.
Mahzundu, bakışlarında, yurdundan zoraki
Sürülen yaşlı bir kartalın hüznü vardı sanki
Yine, her günkü vaktinde mescide geldi,
Ali’ye tabi olanlar da arkasından geliyordu
Ve, kutsal sancak rüzgarda dalgalanıyordu.
Benzi soluktu, döndü ve kalabalığa seslendi
“Ey insanlar, ömür bitiyor, hayat gelip geçici
Biz, karanlıkta birer zerreyiz, yüce olan O’dur
Ey insanlar, O’ndan başka rehberim yoktur
Onsuz bir değerim olmazdı.”
Bir zat ona : “Ey müminlerin gerçek Sultanı!
Seni dinler dinlemez, herkes inandı sözüne
Sen doğduğunda, bir yıldız doğdu gökyüzüne
Kisra sarayının üç kulesi birden devrildi” dedi.
O da: “Melekler ölümümü müzakere etti;
Vakit tamam, dinleyin! Eğer herhangi birinize
Bir kötülük yaptıysam, çıksın herkesin önünde

VİCTOR HUGO
26 Şubat 1802, Besançon - 22 Mayıs 1885, Paris. Romantik akıma bağlı Fransız şair, ro-
mancı ve oyun yazarı.

Mahomet / Hz.Muhammed
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Ben ölmeden, gelsin intikamını alsın şimdi;
Kime vurmuşsam, o da bana vursun” dedi.
Ve uzattı usulca asasını oradan geçenlere.
Yaşlı bir kadın, bir koyunu kırpıyordu eşikte
Ona: “Tanrı yardımcın olsun!” diye seslendi.
Bakışlarında bir hüzün vardı, oldukça bitkindi
Dalgındı; birden, şöyle dedi: “Herkes duysun!
Allah benim adımı andı! Bundan emin olun
Topraktan insan, nurdan bir peygamberim

İsa’nın getirdiği dini tamamlamaya geldim.
Ashabım, ben sabır taşıyım, İsa tatlı dilliydi.
Zira her şafak, doğacak güneşin müjdecisi
İsa benden önce, ama ne Tanrıdır ne de oğlu
O, gülü koklayan Bakire Meryem’den doğdu.
Unutmayın, ben de etten kemikten bir faniyim
Kuruyan bir balçıktan başka bir şey değilim;
Şu dünyada başıma gelmeyen şey kalmadı;
Çektiğim çilelere, yol olsa, dayanmazdı
Baskı ve işkenceden, şu bedenim çok çekti;
Ve eğer işlediğimiz her bir günahın bedeli
Korkunç bir haşere olsaydı, o karanlık mezarı
Bize dar eder, cehenneme çevirirdi orayı.
Tekrar tekrar bedenlenir cehennem ehli
Ve kurtlar yeniden kemirir tüm bedenlerini
Böylece, defalarca tükenir ve yeniden dirilir
Cezalarını çekince de, yeniden huzura erişir.
Ben, kutsal savaşların mütevazı meydanıyım

Bazen bir efendi bazen de bir köle gibiyim
Kelamım, tıpkı çöldeki kum ve kuyular gibidir
Bir sözüm korkutuyorsa, bir diğeri müjdecidir;
Ey inananlar! Çektiklerimi görüyorsunuz işte!
Karşıma alıp, insanı aldatıp yeniden delalete
Sürüklemek isteyen o dehşet saçan iblisleri
Engellemeye çalıştım, bağladım o pis ellerini
Çoğu zaman, Yakup gibi, karanlıklar içinde
Çarpıştım durdum, görmediğim kimselerle;
Fakat insanlar beni özellikle öldürmek istedi
Bana karşı sürekli kin ve kıskançlık besledi
Ben ise, asla, Hak davamdan vazgeçmedim
Onlarla savaştım, ama kimseden incinmedim
Savaş boyunca: “Bırakın yapsınlar!” diyordum
Kanlar içinde tek yaralı ben olayım istiyordum
Varsın hepsi vursun bana, zaten durmazlar ki
Zira sağ ellerine Ay, sol ellerine Güneşi
Versem de, düşmanlarım vazgeçmezdi asla
Yine de saldırırlardı bana şu çileli yolculukta
Fakat ne olursa olsun geri adım atmadım
Zira bu kutsal dava uğruna tam kırk yıl savaştım
İşte, böyle geçen bir ömrü nihayet tamamladım
Şimdi Allah’a gidiyorum, dünyayı geride bıraktım.
Greklerin Hermes’i, Yahudilerin de Levi’ yi
Desteklediği gibi siz de hiç bırakmadınız beni
Çektiğiniz bu sıkıntılar, mutlaka son bulacak
Bu soğuk, ıssız geceye elbet Güneş doğacak
Müminler, asla ümidinizi kesmeyin O’ndan
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Zira Kronnega dağlarını aslan yuvası yapan,
Denizleri incilerle, karanlıkları da yıldızlarla
Donatan Allah, elbet sizleri de koymaz darda.
Sonra: “O’na inanıp teslim olun “ diye ekledi
İnanmayan, ancak, inkar da etmeyenlerin yeri
Cennet ile cehennemi ayıran duvarın üzeri
Kararmıştır kalpleri, günah işlemek tek işleri;
Hiç kimse tamamen günahsız değildir belki
Ama çabalayın ki, Allah cezalandırmasın sizi
Namaz kılın, bütün azalarınız değsin yere
Zira o dayanılmaz cehennem ateşi, sadece
O’nun için yere kapanmayan bedenleri yakar
O, kapkaranlık dünyayı, masmavi gökle açar;
Misafiri sevin, dürüst olun, adaletle hükmedin
Yüce katında türlü türlü nimetler var sizin için
Yedi göğü geçmek için altın eğerli atlar,
Ve yıldırımları geride bırakan hızlı arabalar
Huriler, tertemiz, hep ter ü taze ve neşeli
İncilerden yapılmış köşklerde oturur her biri
Cehennem ateş ehlini bekler, vay hallerine!
Ateşten ayakkabıları olacak ve giydiklerinde,
Sıcaklıkları kazan gibi beyinlerini kaynatacak
Cennet ehli ise, pek neşeli ve gururlu olacak.”
Biraz durdu, hep ümitli olmalarını öğütledi
Sonra, ağır adımlarla yürümeye devam etti
Ardından : “Ey insanlar! Size sesleniyorum
Vakit saat doldu, ebedi bir aleme gidiyorum
Belki bu sizinle son görüşmemiz, acele edin

Beni tanıyan herkes gelip son kez dinlesin
Bir hatam olduysa, yüzüme söylesin” dedi.
Kalabalık sessizce sağa sola açılıp yol verdi
Gitti ve Ebufleya Kuyusunda sakalını yıkadı
Biri ondan üç drahmi istedi, çıkardı verdi
“Şimdi, mezara bırakmaktan daha iyi” dedi.
Herkesin, bir güvercininki gibi ışıl ışıldı gözleri
Bakıp, kendilerini hep kollayan o yüce insana,
Ağlıyordu halk; evine kadar eşlik ettiler ona
Birçoğu gözünü bile kırpmadan orada bekledi
Bütün geceyi dışarıda taşların üzerinde geçirdi
Ve ertesi sabah, günün ağardığını fark edince
Ben artık kalkamıyorum, dedi Ebubekir’e
Kitap’ı alıp yanına, sen kıldıracaksın namazı.
Eşi Aişe de o sırada cemaatin arkasındaydı
Ebubekir okuyor, Muhammed ise dinliyordu
Nihayet, okuduğu ayetleri usulca bitiriyordu
O, dua ve zikrini yaparken herkes ağlıyordu
Ve, Ölüm Meleği çıka geldi akşama doğru
“İçeri girebilir miyim” diye müsaade istedi
“Gelsin” dedi. Dünyaya açtığı o ilk günkü gibi
Yine ışıl ışıl parlıyor ve gülümsüyordu gözleri,
Ve, Melek ona : “Allah seni bekliyor” dedi
Memnuniyetle, dedi. Şakakları şöyle bir titredi
Bir an aralandı dudakları ve ruhunu teslim etti.
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Sevinç  sevinç berrak
Ve yıldız yıldız parlak
Bir dağ pınarı
Üstünde beyaz bulutların
Ve kuytusunda bir yeşil yamacın

Aziz ruhlar sallamış beşiğini
Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara
Raks eder gibi iner mermer kayalara
Haykırır sevincini semalara

Dağ geçitlerinde
Önüne katar renk renk çakılları
Ve bağrına basar kardeş pınarları
Çiçeklenir ayak bastığı yerler
Ve nefesiyle yeşerir çimenler

Yoldaşı olur şimdi ırmaklar
Ovaları doldurur gümüş ışıklar
Bir ses yükselir pınarlardan
Kardeş ayırma bizi koynundan,
Bekliyor Yaratan.
Yoksa bizi çölün kumları yutacak
Güneş kanımızı kurutacak

Kardeş,
Dağın ırmaklarını, ovanın ırmaklarını
Hepimizi alıp koynuna
Eriştir bizi yüce Rabbına
Ezeli Derya’nın yanına.

Peki, der, dağ pınarı
Kendinde toplar bütün pınarları
Ve haşmetle kabarır göğsü, kolları

Ülkeler açılır uğradığı yerlerde 
Hz.Muhammed
Yeni şehirler doğar ayaklarının altında...
Kulelerin alev zirvelerini
Ve haşmetli mermer saraylarını
Bırakıp arkasında

Yürür mukadder yolunda Hz. Muhammed
Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak
İhtişamının şahitleri 
Evlâtlarını Rabbine kavuşturarak
Karışır İlâhî ummana coşarak! Hz. Muhammed

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 
(28 Ağustos 1749, Frankfurt – 22 Mart 1832, Weimar).  Alman hezarfen; edebiyatçı, siyasetçi, 
ressam ve doğabilimci. Goethe, şiir, drama, hikâye (düzyazı ve dörtlük şeklinde), otobiyografik, 
estetik, sanat ve edebiyat teorisi, ayrıca doğa bilimleri olmak üzere birçok esere imza atmıştır. 

Hz. Muhammed’e
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LEV TOLSTOY 

(9 Eylül 1828 - 20 Kasım 1910), Rus yazar. Hayatı boyunca yaşamın nasıl bir şey olduğunu 
anlamaya çalıştı. Eserlerinde bunu eksiksiz olarak yansıtmayı hedef edinmiş en büyük 
Rus yazarlarından birisi olarak edebiyat ve dünya tarihindeki yerini aldı. Şu an dünyada 
birinci sırada okunan ‘‘Anna Karenina’’ nın yazarıdır.

Güçlü İnsan

Hayır diyebilen,
İstediğini çekinmeden ifade edebilen,
Şartlar ne olursa olsun pes etmeyen,
Olumsuz eleştirilere açık olan,
Gerektiğinde vazgeçebilen,
Yalnızlıktan korkmayan,
Kendi hatalarıyla yüzleşebilendir.
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WİLLİAM SHAKESPEARE 

(d. 26 Nisan 1564 (vaftiz) – 23 Nisan 1616), İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu. Çoklukla 
İngilizce dilinin en büyük yazarı ve dünyanın en iyi oyun yazarı olarak anılır.

Korkuyorum
Yağmuru seviyorum diyorsun
Yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun
Güneşi seviyorum diyorsun
Güneş açınca gölgeye kaçıyorsun
Rüzgarı seviyorum diyorsun
Rüzgar çıkınca pencereni kapatıyorsun
İşte, bunun için korkuyorum
Beni de sevdiğini söylüyorsun.

Sevgilim
Sevgilim, “özüm sözüm bir” diye and içince
Ben inanırım, oysa söylediğin hep yalan;
Varsın bellesin beni dünyada hiçbir ince
Hile öğrenememiş olan acemi oğlan.
Kendimi aldatırım genç sandı diye beni,
Ama parlak günlerim geçti, çok iyi bilir;
Ben yalnız önemserim yalan atan dilini,
Bu yüzden kesin gerçek iki yandan ezilir.
Sadık olmadığını söylemiyor, ne diye?
Ben de açıklayamam yaşlandığımı, neden?
Ah, güvenir gözükmek ne yaraşır sevgiye;
Yaşlanan aşk hoşlanmaz yıllarla yüzleşmekten.
Yalan söyler dururuz, ben ona, o da bana,
Tatlı dille sararız ayıbımızı yalana.
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MUHAMMED İKBAL 
(8 Kasım 1877 - 21 Nisan 1938), Pakistanlı İslam alimi, şair, filozof ve politikacı. Şiirleri 
çağdaş Urdu ve Fars edebiyatının en önemli yapıtlarındadır. Allâme İkbal olarak da bilinir. 
Hindistan’daki müslümanların bağımsızlık mücadelesini ilk defa dile getiren kişidir.

İster ferdi ister içtimai olsun dua,
Kâinatın dehşet verici sessizliği içinde,
İnsanoğlunun kendisine bir cevap bulmak için,
Hissettiği derin hasret ve iştiyakın ifadesidir.

FARABİ
Tam künyesiyle Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el-Fârâbî 
et-Türkî ya da Batı’da bilinen adıyla Alpharabius (872 - 950/951, Şam), 8. ve 13. yüzyıllar 
arasındaki İslam’ın Altın Çağı’nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda gök-
bilimci, mantıkçı ve müzisyendir.

Her halini anlatan değersizleşir.
Herkese güvenen yolda kalır.
Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır. 
Her meziyetini ortaya döken tükenir. 
Her bildiğini söyleyen cahil sayılır. 

SADİ ŞİRAZİ 
(d. 1210, Şiraz - ö. 1292, Şiraz), Fars şâir ve İslam âlimi. Salgur Atabeyliği’nin hüküm sürdü-
ğü sırada günümüz İran topraklarının Şiraz kentinde doğmuştur. 30 yıl boyunca Hindistan 
ve Kuzey Afrika’yı dolaştıktan sonra 1256’da memleketi Şiraz’a dönerek şiirlerini yazmaya 
başlamıştır. Günümüzdeki en çok konuşulan eserleri Gülistan ve Bostan’dır. Moğol ve Haç-
lılarla yapılan savaşlara katılmıştır. Haçlılara esir düşmüştür. On dört defa hacca gitmiştir.

• Sevgin yoksa,    
Dost arama.

• Ciğerlere çekilen hava ömrü uzatır
Bırakılan soluk bedeni rahatlatır
Öyleyse bir nefeste iki nimet gizlidir
Ve her bağış bir ‘‘şükür’’ gerektirir.
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YUNUS EMRE 
(d. 1238 - ö. 1328), Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi. Orta Ana-
dolu havzasında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yer alan Sarıköy’de yetişmiş Ankara’nın 
Nallıhan ilçesindeki Taptuk Emre Dergâhı’nda yaşamıştır. 1991 yılı, UNESCO tarafından 
Yunus Emre’nin doğumunun 750. yılı olarak anılmıştır. 

Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gelir
Bir göz açıp yummuş gibi

İş bu söze Hak tanıktır
Bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide
Kafesten kuş uçmuş gibi

Bir hastaya vardın ise
Bir içim su verdin ise
Yarın anda karşı gele
Hak şarabın içmiş gibi

Maharet güzeli görebilmektir
Sevmenin sırrına erebilmektir
Cihan, alem herkes bilsin ki şunu
En büyük ibadet sevebilmektir 

Ölüm haberi gelmeden,
Ecel yakamız almadan,
Azrail hamle kılmadan,
Gel dosta gidelim gönül.
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MEVLANA 

(30 Eylül 1207 - 17 Aralık 1273), 13. yüzyılda yaşamış Fars Sünni Müslüman şair, fâkih, 
âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf. Kendisinin etkisi yalnızca bir ulusla veya etnik kimlikle 
sınırlı kalmayarak pek çok farklı millete ulaşmıştır. Kıtaları aşan etkisi sayesinde günü-
müzde ABD’de “en çok tanınan ve en çok okunan şair” hâline geldi.

Dünyanın hali devri daim üzeredir
Ümitsizliğin ardında ümitler gizlidir;
Gecelerin koynunda güneşler saklıdır.
Her başlangıç bir son ve 
Her son yeni bir başlangıçtır.
Her doğum ölüme adım atmaktır;
Sana ölüm görünen şeyde 
Gerçekte yeni bir doğumdur.
Günler, geceler ve bütün hadiseler 
İlahi takdirin elinde bir yumak gibi
Kah örülür kah çözülür.
İmkan ve imkansızlık sana bana göredir
Cenab-ı Hakka göre değil.
O halde ne burnun kanamakla öldüğünü san,
Ne de güneş batmakla kıyamet koptuğunu.
Günlere geceler değil
Onların sahibine bağlan ki
Ümidin hiç bitmesin.
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İyi insan mutluluk,
Kötü insan tecrübe,
Yanlış insan ders,
Mükemmel insan iz bırakır.

Odun yanınca kül olur,
İnsan yanınca kul olur.

Kadın, sadece bir sevgili değildir,
Kadın, Hakk’ın ışığıdır, nurudur.
Sanki o, mahluk/ yaratılmış değildir de
Haliktir/ yaratıcıdır.

Niye üzülüp ağlarsın can?
Bırak sevmeyen gitsin.
Dua et Rabbin seni terk etmesin.
İşte o terk ederse,
Gerçekten bitersin!

İnsan kıyafetiyle karşılanır,
İlmiyle ağırlanır, 
Ahlakıyla uğurlanır!
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HACI BEKTAŞ VELİ 

(d. 1209, Nişabur - ö. 1271, Nevşehir); Mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam filozofu.  
Bektaşîlik tarikâtının isim babası, Kalenderî / Haydarî şeyhi, islam mutasavvıfı.

Bu dünyada marifet

Nefsi silmek değil,

Nefsi bilmektir.

Bu yol da ilim,

İrfan üzere kurulmuştur.

Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda,

Bülbüller şevke gelir, gül açar bağrımızda.

Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,

Aslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda.
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Bahçesaray Çeşmesi

Aşk fıskiyesi, ölümsüz çeşme!
Sana armağan olarak iki gül getirdim.
Seviyorum bitimsiz konuşmanı
Ve şiirsel gözyaşlarını senin.

Çiseyen gümüşsü tozların
Serin çiğlerle kaplıyor beni;
Ak, ak durmaksızın sevinçli pınar!
Anlat, anlat bana bildiklerini.

Aşk fıskiyesi, kederli çeşme!
Okudum ben de mermerinde senin
Uzak bir ülkenin övgüsünü;
Fakat Mariya’dan söz etmedin.

Ey, solgun yıldızı haremin!
Burada mı unutuldun yoksa?
Yoksa sadece mutlu düşler miydi
Mariya ve Zarema

Ya da sadece imgelemin uykusu mu
Tenha bir alacakaranlıkta resimledi
Kendi bir anlık sanrılarını,
Ruhumun bir anlık idealini?

Sibirya Madenlerinin Derinliklerinde
Sibirya madenlerinin derinliklerinde
Bekleyin, yitirmeden gururlu sabrınızı
Boşa gitmeyecek acılı çabanız
Ve düşüncelerinizin yüce amacı.

Bahtsızlığın sadık kız kardeşi
Umut, karanlık zindanınızda
Diri tutacak dinçliği ve neşeyi
Ve gelecek beklenen o zaman da.

Kırarak kilitleri aşk ve dostluk
Ulaşacak yanınıza
Sürgün hücrenize nasıl
Benim özgür sesim ulaştıysa.

Düşecek ağır prangalar
Ve yıkılan zindanların kapısını
Aşarak sevinçle girecek içeri özgürlük
Ve kardeşleriniz uzatacak kılıçlarınızı.

ALEKSANDR SERGEYEVİÇ PUŞKİN 
(6 Haziran 1799 - 10 Şubat 1837), Rus şair ve yazar. Rusya’nın “ulusal şair”i ve modern 
Rus edebiyatının kurucusu olarak kabul edilir.
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CHARLİE CHAPLİN
(16 Nisan 1889, Londra, Birleşik Krallık - 25 Aralık 1977, Vaud, İsviçre), İngiliz sinema 
yönetmeni, oyuncu, yazar, film müziği bestecisi, kurgucu ve komedyen.

Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda,
Anladım ki,
duygusal acılar ve keder,
bir uyarıydı bana,
kendi gerçeğime karşı yaşadığımı anımsatan.
Biliyorum, 
bugün buna “özgün olmak” diyorlar.

Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda,
zamanı gelmediğini,
ve o kişinin hazır olmadığını bildiğin halde onu,
İsteğimizi yapmaya zorlamanın,
o insan kendim de olsam,
ne kadar utanç verici olduğunu anladım.
Bugün buna, “kendine saygı duymak” dendiğini biliyorum.

Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda,
başkalarının hayatına özenmekten vazgeçtim,
ve önüme çıkan zorlukların,
olgunlaşmam için aşmam gereken engeller,
olduğunu fark edebildim.
Günümüzde buna, “bilgelik” dendiğini biliyorum.

Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda,
her zaman, her fırsatta,
Doğru zamanda,
doğru yerde bulunduğumu anladım.
O andan itibaren de huzura erdim.
Bugün buna, “varoluşa saygı” dendiğini biliyorum.
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Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda,
Kendime ayırmam gereken zamanı başka şeyler harcamaktan,
geleceğe ilişkin büyük projeler yapmaktan vazgeçtim.
Bugün artık yalnızca bana keyif ve mutluluk veren,
sevdiğim ve hoşuma giden işleri,
kendime özgü yol, yordam ve tempoyla yapıyorum.
Günümüzde buna, “kendine karşı dürüstlük” dendiğini biliyorum.

Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda,
Sağlıklı olmayan her şeyden kurtardım kendimi.
Yemeklerden, insanlardan, nesnelerden, durumlardan,
hepsinden önce de beni benden koparıp diplere çeken şeylerden.
Başlangıçta buna “sağlıklı bencillik” diyordum,
bugün biliyorum ki; bu “kendini sevmek”tir.

Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda,
vazgeçtim, her zaman kendi haklılığıma inanmaktan.
Daha az yanılmaya başladım böylece.
Bugün anladım buna “sade olmak” dendiğini.

Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda,
düşüncelerimin beni zavallı ve hasta edebileceğini fark ettim.
Buna karşın yüreğimin gücünü yardıma çağırdığımda,
aklım değerli bir ortak kazandı.
Bu ilişkiye bugün “yürek bilgeliği” diyorum.

Kendimizle ya da başkalarıyla tartışmaktan,
çatışmaktan ve sorun yaşamaktan korkmamalıyız,
çünkü yıldızlar bile bazen birbiriyle çarpışır,
ve yeni dünyalar oluşur.
Bugün bunun “YAŞAMAK” olduğunu biliyorum!
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HOMEROS
Antik Çağda yaşamış İyonyalı ozan. Batı edebiyatının ilk büyük eserleri kabul edilen İl-
yada ve Odessa destanlarının yazarı veya derleyicisi olduğu kabul edilmektedir. Smyrna 
(İzmir) bölgesinde yaşamış olduğu sanılmaktadır.

Nasılsa yaprakların soyu, 

Öyledir insanlarınki de.

Yaprakları yel saçar, 

Başkalarınınkini orman.

Tomurcuklanıp yaratır,

Gelince yeniden bahar.

Böyledir insanların soyu da;

Biri yeşerir, öteki solar.
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LÜBA ÇİMPOEŞ
Şair ve yazar. 1958, Tomay köyü / Çadır / Gagavuzya (Moldova) doğumlu. İlk ve ortao-
kulu doğduğu yörede bitirdi. Kişinev Devlet Üniversitesinden 1979 yılında mezun oldu. 
Doktorasını 1994 yılında Moskova’da tamamladı. Edebiyat dünyasına şiirle giren ve güçlü 
şairler arasında yerini bulan ve folklor uzmanı olan Çimpoeş’in birçok eseri vardır. Gaga-
uz Destanları adlı araştırma kitabı 1997 yılında yayımlandı.

Sana Sadecem Sana
Sana-
Sadecem sana,
Çiçekten döşek döşerim.
Sana-
Sadecem sana,
Demetten çiidem ballarım.
Sana-
Sadecem sana
Ayaz havayı yısıdarım
Sana-
Sadecem sana
Gecö bülbül çaldırarım.
Sana-
Sadecem sana
Başucunda Ay tutarım.
Sana
Sadecem sana
Gökü yıldızları donatarım.
Sana-
Sadecem sana
Yanında divan durarım.
Sana-
Sadecem sana,
Kendimi mum eridörim.
SANA, SADECEM SANA!
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YAHYA KEMAL BEYATLI 
(2 Aralık 1884, Makedonya - 1 Kasım 1958, İstanbul) Türk şair, yazar, siyasetçi, diplomat. Cum-
huriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Hiç kitap yayımlamamış bir şairdir.
Bir Tepeden
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.
Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Ya Rabbi
Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi,
Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi,
Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed  namın,
Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam’ın.
Süleymaniye’de Bayram Sabahı
Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
Bir mehâbetli sabah oldu Süleymâniye`de
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi
Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.
Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir,
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir.
Bir geliş var!.. Ne mübârek, ne garîb âlem bu!..
Hava boydan boya binlerce hayâletle dolu...
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.
Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık
Yürüyor, durmadan, insan ve hayâlet karışık;
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya,
Giriyor, birbiri ardınca, ilâhî yapıya.
Tanrının mâbedi her bir tarafından doluyor,
Bu saatlerde Süleymâniye târih oluyor.
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ORHAN SEYFİ ORHON 

(d. 23 Ekim 1890, İstanbul - ö. 22 Ağustos 1972, İstanbul), Türk şair, gazeteci, yazar, yayımcı, 
siyaset adamı. Türk edebiyatı tarihine Beş Hececiler olarak geçmiş edebi topluluğun şairle-
rinden birisidir. Yirmiden fazla şiiri değişik bestekârlar tarafından bestelenmiştir. TBMM’de 
8. dönem Zonguldak ve 13. dönem İstanbul milletvekili olarak yer almış bir siyasetçidir.

Veda

Hani o, bırakıp giderken seni;

Bu öksüz tavrını takmayacaktın?

Alnına koyarken veda buseni,

Yüzüme bu türlü bakmayacaktın?

Hani ey gözlerim, bu son veda da,

Yolunu kaybeden yolcunun dağda,

Birini çağırmak için imdada,

Yaktığı ateşi yakmayacaktın.

Gelse de en acı sözler dilime,

Uçacak sanırım birkaç kelime…

Bir alev halinde düştün elime,

Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın?
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SEZAİ KARAKOÇ 

(d. 22 Ocak 1933, Ergani, Diyarbakır), Türk şair, yazar, mütefekkir ve siyasetçi. Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955’te 

fakültenin mali şubesinden mezuniyetle tamamladı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 

Sanat büyük ödülünü almıştır.

Ey Sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır

Yoktan da vardan da ötede bir var vardır

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır

Senden ümit etmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili 
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ARİF NİHAT ASYA 

(7 Şubat 1904, Çatalca, İstanbul - 5 Ocak 1975, Ankara), Türk şair, öğretmen, siyasetçi. Cum-

huriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerindendir. Sade bir üslupla millî değerleri ve dini 

heyecanları işleyen şiirler yazmıştır. 19. dönem TBMM’de milletvekili olarak görev yapmıştır.

Bayrak Şiiri

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım !

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık ; 

Dağlardan çöllere düştüğümüz gün

Gölgene sığındık. 

Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı; 

Barışın güvercini, savaşın kartalı 

Yüksek yerlerde açan çiçeğim. 

Senin altında doğdum. 

Senin altında öleceğim. 

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim :

Yer yüzünde yer beğen !

Nereye dikilmek istersen, 

Söyle, seni oraya dikeyim ! 
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Naat
Seccaden kumlardı…
Devirlerden, diyarlardan
Gelip göklerde buluşan
Ezanların vardı.

Mescit mümin, minber mümin..
Taşardı kubbelerden tekbir,
Dolardı kubbelere “amin”!

Ve mübarek geceler, dualarımız,
Geri gelmeyen dualardı.
Geceler ki pırıl pırıl,
Kandillerin yanardı!

Kapına gelenler ya Muhammed,
Uzaktan, yakından 
Mümin döndüler kapından!

Besmele, ekmeğimizin bereketiydi;
İki dünyada aziz ümmet,
Muhammed ümmetiydi.

Konsun yine pervazlara
Güvercinler,
“hu hu” lara karışsın
Aminler..
Mübarek akşamdır;
Gelin ey Fatiha’lar, Yasinler!
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Şimdi seni ananlar, anıyor ağlar gibi..
Ey yetimler yetimi,
Ey garipler garibi;
Düşkünlerin kanadıydın,
Yoksulların sahibi..
Nerde kaldın ey Resul,
Nerde kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi, ya Muhammed;
Çağlar ne çağlardı:
Daha dünyaya gelmeden
Müminlerin vardı..
Ve bir gün ki gaflet
Çöller kadardı,
Halime’nin kucağında
Abdullahın yetimi,
Amine’nin emaneti ağlardı!

Hatice’nin goncası,
Aişe’nin gülüydün.
Ümmetin göz bebeği,
Göklerin resulüydün..
Elçi geldin, elçiler gönderdin.
Ruhunu Allah’a,
Elini ümmetine verdin.
Beşiğin, yurdun, yuvan
Mekke’de bunalırsan
Medine’ye göçerdin.
Biz, bu dünyadan nereye
Göçelim, ya Muhammed?
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Yeryüzünde riya, inkar, hiyanet
Altın devrini yaşıyor..
Diller, sayfalar, satırlar
“Ebu leheb öldü” diyorlar:
Ebu leheb ölmedi ya Muhammed;
Ebu cehil; kıtalar dolaşıyor!

Bulutlar kanat, rüzgar kanat;
Hızır kanat, Cibril kanat,
Nisan kanat, bahar kanat;
Ayetlerini ezber bilen,
Yapraklar kanat..
Açılsın göklerin kapıları,
Açılsın perdeler, kat kat!
Çöllere dökülsün yıldızlar,
Dizilsin yollarına
Yetimler, günahsızlar..
Çöl gecelerinden, yanık
Türküler yapan kızlar
Sancağını saçlarıyla dokusun;
Bilal-i Habeşi sustuysa
Ezanlarını Davud okusun!

Konsun yine pervazlara
Güvercinler,
“hu hu” lara karışsın
Aminler..
Mübarek akşamdır;
Gelin ey Fatiha’lar, Yasinler!
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MALCOLM X 

(d. 19 Mayıs 1925, Omaha - ö. 21 Şubat 1965, New York), gerçek ismi Malcolm Little olan, 
Müslüman olduktan sonra Arapça El-Hacc Mâlik el-Şahbâz  adını alan Amerikalı siyasetçi 
ve insan hakları savunucusudur. Gelmiş geçmiş en etkili Siyahi Amerikalılardan biridir.

Kimse sana özgürlüğünü vermez,

Eğer gerçekten adamsan bunu kendin alırsın.

Huzuru özgürlükten ayıramazsın?

Çünkü hiç kimse özgürlüğe sahip olmadan, 

Huzur içinde olamaz.
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AHMET MUHİP DIRANAS 
(d. 1909, Sinop - ö. 21 Haziran 1980, Ankara), Türk şair, yazar. 1909 yılında Sinop’un Erfelek 
ilçesi Salı köyünde doğdu. Vasiyeti üzerine Sinop’ta toprağa verildi.

Serenad
Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına,
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,
Ben aşkımla bahar gezdirdim sana;
Tozlu yollarından geçtiğim uzak,
İklimden şarkılar getirdim sana.

Bir kuş sesi gelir dudaklarından;
Gözlerin, gönlümde açan nergisler.
Düşen öpüşlerdir dudaklarından,
Mor akasyalarda ürperen seher.

Pencereden bir gül attığın zaman
Işıkla dolacak kalbimin içi.
Geçiyorum mevsim gibi kapından,
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar
Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üzerinden uçan bulutların
Belki gidiyor onlar yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların
Evler, ağaçlar, sular, ben ve bu an
Sanki bulutlarla bir akıyoruz;
Onların hevesine uyaraktan
Cenup ufuklarına bakıyoruz.
Dağlara, denizlere, ovalara
Uzansaydık yağarak iplik iplik
Tohumları susamış tarlalara
Bahar, gölge ve yağmur götürseydik.



47

SABAHATTİN ALİ 
(25 Şubat 1907, Eğridere - 2 Nisan 1948, Kırklareli), Türk yazar ve şair. Edebi kişiliğini top-
lumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıttı ve 
kendisinden sonraki Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatını etkileyen bir figür hâline geldi.

Aldırma Gönül Aldırma
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül, aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül, aldırma

Dışarda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül, aldırma 

Görmesen bile denizi
Yukarıya çevir gözü
Deniz dibidir gökyüzü
Aldırma gönül, aldırma

Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah’a
Görecek günler var daha
Aldırma gönül, aldırma

Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter
Ceza yata yata biter
Aldırma gönül, aldırma
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Melankoli
Beni en güzel günümde 
Sebepsiz bir keder alır.
Bütün ömrümün beynimde
Acı bir tortusu kalır.

Anlayamam kaderimi, 
Bir ateş yakar derimi,
İçim dar bulur yerimi,
Gönlüm dağlarda bunalır.

Ne kış, ne yazı isterim,
Ne bir dost yüzü isterim,
Hafif bir sızı isterim,
Ağrılar, sancılar gelir.

Yanıma düşer kollarım,
Görünmez olur yollarım,
En sevgili emellerim,
Önüme ölü serilir.

Ne bir dost, ne bir sevgili
Dünyadan uzak bir deli.
Beni sarar melankoli,
Kafamın içersi ölür.
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CAN YÜCEL 
(21 Ağustos 1926, İstanbul - 12 Ağustos 1999, Datça), modern Türk şairidir. Kullandığı 
kaba ama samimi dil ve bariton sesiyle okuduğu şiirlerle Türk Edebiyatı’nda farklı bir tarz 
yaratmıştır. 7 yıl süreyle Millî Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel’in oğludur. 

Bir yolun varsa gidilecek sona bırakma!

Bir yolun varsa gidecek sona bırakma!
Bir sözün varsa dilden yüreğe, hiç susma!
Görmen gerekiyorsa birini git yanına. 
Okşaman gereken bir yürek varsa, 

Esirgeme elini. 
Hayat çok zalim!
An gelir, elini, gözünü, yolunu, 
yüreğini alır senden. 
O zaman istesen de, 
Dokunamaz, göremez, 
Gidemez söyleyemez olursun!

Senin İçin Yasak Dediler

Senin için yasak dediler,
Yasaklar çiğnenmek içindir dedim.
Senin için imkansız dediler.
Önemli olan imkansızı başarmak, dedim.
Senin için olmaz dediler,
Dünyada olmayacak şey yok, dedim.
Senin için zor dediler,
Kolay olsaydı değeri olmazdı, dedim.
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YUSUF HAS HACİB 

M.S. 1017-1019 yılları arasında doğduğu rivayet edilmektedir. Türk-İslam tarihi ve kül-
türü açısından son derece önemli olan Kutadgu Bilig siyasetnamesini yazmıştır. Çağının 
geçerli bilimlerinin yanı sıra Arapça ve Farsça da öğrenmiştir. 1077 yılında Kaşgar’da vefat 
etmiştir. Türbesi de bu kenttedir. 

Aklın süsü dil,

Dilin süsü söz,

Kişinin süsü yüz,

Yüzün süsü de göz.
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KUR’AN: TEKVİR SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

Güneş dürülüp karardığında,
Yıldızlar dökülüp söndüğünde;
Dağlar sökülüp yürütüldüğünde;
Doğuracak develer başı boş bırakıldığında;
Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde;
Denizler kaynatıldığında;
İnsanlar (amelleriyle) eşleştirilip (buna göre) şekillendirildiğinde;
Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda ; 
Defterler ortaya serildiğinde;
Gökyüzü sıyrılıp açıldığında;
Cehennem ateşi hatırlatıldığında;
Cennet yaklaştırıldığında;
Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır.
Hayır! Hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun!
Kararmakta olan geceye andolsun!
Ağarmakta olan sabaha andolsun ki! 
O Kur’an gerçekten değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi Allah’ın katında itibarlı, bir elçinin 
(Cebrail’in) getirdiği sözdür.
Elçi orada saygın ve güvenilirdir.
Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir.
Andolsun ki onu ( vahiy meleğini) apaçık ufukta görmüştür.
O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez.
O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir.
Öyleyse nereye gidiyorsunuz?
O herkes için bir öğüttür;
Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için.
Alemlerin rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz!



52

TEVRAT: ON EMİR

1. Tanrı’dan başka tanrı olmadığını kabul etmek.

2. Tanrı’nın ismini boş yere ağza almamak ve kullanmamak.

3. Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu mukaddes kılarak, o günde istirahat etmek.

4. Ana babaya itaat etmek ve hürmet göstermek.

5. Öldürmemek.

6. Zina etmemek.

7. Çalmamak.

8. Yalancı şahitlik etmemek.

9. Kimsenin evine barkına, eşine, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine; kendisine ait olma-

yan bir şeye göz dikmemek.

10. Boşlukta, yerin üstünde ya da altında veya suların derinliklerindeki varlıkların re-

simlerini yapmamak ve onlara hiçbir surette tapmamak.
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İNCİL: 7 BÜYÜK GÜNAH

1. Kibir (Kendini Beğenmişlik)

2. Açgözlülük

3. Şehvet Düşkünlüğü

4. Kıskançlık (Hasetlik)

5. Oburluk

6. Öfke (Yıkıcılık, Gazap Etmek)

7. Tembellik (Miskinlik)
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KAMİL BOZDAĞ   

Bürokrat, şair (D. 1914, Mucur / Kırşehir – Ö. 1993, Ankara). İlkokulu Mucur’da tamamla-
dı, ardından öğretmen okulunu bitirdi ve öğretmen oldu (1938). 1963-65 yılları arasında 
Mucur Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

Mucur Marşı

Vatan aşkı,  imandandır andımız,

Millet için tam çabamız, yangımız,

Dilden dile destan destan şarkımız,

Mucurluyuz, yaban iller sürmeyiz,

Bir düşteyiz, biri beşe bölmeyiz.

Künyemiz var, Çanakkale Harbi’nde,

Her birimiz Mehmet Çavuş denginde,

Kanlarımız, bayrağımız renginde,

Mucurluyuz, korkaklık ne bilmeyiz,

Hiçbir zaman güce boyun eğmeyiz.

Atatürk’e evet dedik, güçlendik,

Ya istiklal, ya ölümü izledik,

Her savaşta, her gazada gürledik,

Mucurluyuz, düşmana el vermeyiz,

Gazi, şehit oluruz da, dönmeyiz.

Her görevi yurt yararı yaparız,

Hakikati nerde görsek taparız,

Başlar dimdik, alın açık yaşarız,

Mucurluyuz, ayrı yollar gütmeyiz,

Haramı hak, hakkı yalan görmeyiz.

Öğrenimin her dalında izimiz,

Devlet, kamu hizmetinde yerimiz,

Kalem tutar, orak tutar elimiz,

Mucurluyuz, bir güçteyiz, çökmeyiz,

Çıkar için elle, etek öpmeyiz.

Temiz hava, arı suda mayamız,

Bizi söyler, toprağımız, kayamız,

Yürek yürek , gönül gönül davamız,

Mucurluyuz, yanarız da sönmeyiz,

Mert yaşarız, şerefsizce ölmeyiz.
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ÇERKEZ BOZDAĞ
1955 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesinde doğdu. 1979 yılında Konya Selçuk Eğitim Ensti-
tüsü Türkçe Bölümünü bitirdi. 1992 yılında lisansını tamamlayarak branşını Türk Dili ve 
Edebiyatı olarak değiştirdi.

Ahi Evran
Kanaat önderi, sanat erbabı,
Dürüstler yurdunun gönlü harabı…
Nesline hep sundu sevda şarabı.
Üstümüzden esen yel Ahi Evran.

Haramdan, yalandan, talandan uzak,
Kulların hakkını çalandan uzak,
İhtiras denilen yılandan uzak…
Yetime uzanan el Ahi Evran.

Ticarette rızkın onda dokuzu…
Herkesle paylaştın ekmeği, tuzu.
Kutludur yattığın toprağın tozu.
Gözümüz uğrunda sel Ahi Evran.

Esnaf için kutsal teşkilat kurdun.
Güzel düsturlarla şenlendi yurdun.
Gönüller tahtına geçip oturdun.
Umut sayımızda tel Ahi Evran.

Zikirdi, şükürdü bütün hayatın.
Azim ve sabırdı en soylu atın.
Onun her işine siz sevgi katın.
Ahi ocağına bel Ahi Evran.

Kırşehir’den çıkıp bütün dünyaya
Yürüdün fikrini hep yaya yaya
Bir lokma ekmeği böldün bin paya
Gül yurdu sahipsiz, gel Ahi Evran
 31 Aralık 2015 - Kırşehir
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OSMAN BÖLÜKBAŞI DARA

20.12.1957 Mucur’da doğdu. İlk Orta ve Liseyi Mucur’da tamamlamıştır. Üniversiteyi 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde; 
Yüksek Lisansı ise Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamladı. 

06.12.1976 tarihinde Gümrük Muhafaza Memurluğu ile başladığı memuriyet hayatında 
sırasıyla Kısım Amiri, Bölge Amiri Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü ve Gümrük ve Tica-
ret Bölge Müdürlüğü görevlerini yaptıktan sonra 17 Mart 2020 tarihi itibariyle emekliye 
ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Seher vakti kalkarak

Abdestini alırsan;

Allah’a yönelerek bir de

Namaz kılarsan;

Nefis ile şeytanı

Boynu bükük salarsan;

Rahmetin gülşenine

Nice ağaç ekilir.
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AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU
(d. 25 Ekim 1894; Şarkışla, Sivas - ö. 21 Mart 1973; Şarkışla, Sivas), Türk halk ozanı. Afşar 
boyunun Şatırlı obasına mensuptur. Veysel’in iki kız kardeşi, çiçek hastalığına yakalanarak ya-
şamlarını yitirdi.  Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü  kaybetti.

Kara Toprak
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sadık yârim kara topraktır

Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sadık yârim kara topraktır

Dileğin varsa iste Allah’tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan
Benim sadık yârim kara topraktır

Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah’a
Hakkın gizli hazinesi toprakta
Benim sadık yarim kara topraktır

Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel’i bağrına basar
Benim sadık yarim kara topraktır

Güzelliğin On Par’ Etmez
Güzelliğin on par’ etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulamaz
Gönlümdeki köşk olmasa
Güzel yüzün görülmezdi
Bu aşk bende dirilmezdi
Güle kıymet verilmezdi
Aşık ve maşuk olmasa
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KARACAOĞLAN
Şiirlerine 17. yüzyılda yazılmış mecmualardan beri rastlanan ünlü saz şairi. Aşık edebiya-
tının en önemli şairlerindendir. Hayatı hakkında kesin bilgi bulunmaz ancak 17. yüzyılda 
Çukurova-Toroslar’da doğup, yörenin Türkmen aşiretleri arasında yaşadığı anlaşılmaktadır.

Elif Elif Deyi
İncecikten bir kar yağar, 
Tozar Elif  Elif deyi
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif  Elif deyi

Elif’in uğru nakışlı
Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuşlu
Kokar Elif  Elif deyi

Elif kaşlarını çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif  Elif deyi

Evlerinin önü çardak
Elif’in elinde bardak
Sanki yeşil başlı ördek 
Yüzer Elif  Elif deyi

Karaca oğlan eğmelerin
Gönül sevmez değmelerin
İliklemiş düğmelerin
Çözer Elif  Elif deyi
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PROF. DR. SAİT EĞRİLMEZ
1969 yılında, Sivas’ın Divriği ilçesinin Özbağı köyünde doğdu. İlkokul ikinci sınıfta baba-
sının okuma yazmayı öğrenme hediyesi olarak verdiği ve Aşık Veysel’in hayatını-şiirlerini 
okuduğu “Dostlar Beni Hatırlasın” isimli kitapla tanışan EĞRİLMEZ, 8 yaşındayken göz 
hekimi olmaya karar verdi. 1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.  
1997 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık 
eğitimini tamamlayarak “Göz Hastalıkları Uzmanı”, 2005 yılında “Üniversite Doçenti”, 
2012 yılında “Profesör” oldu. ‘Korneanın Sesi’ ismiyle kurduğu müzik grubuyla, organ 
bağışı kampanyalı konserlerinde bulunmuştur. Toplamda 100’ü geçen bu konserlerde 
1000’den fazla organ bağışı yapılmıştır.  “Türkülerdeki Hekimlik ve Sağlıkla İlgili Türküler” 
kitabının birinci yazarı. “Kornea İkilisi” ve sonradan “Korneanın Sesi” ismini alan, organ 
bağışçısı müzik grubunun kurucusu. Salgın Ağıtı - Covid-19, Korneanın Sesi isimli grubun 
işbirliği ile bestelenmiş, görselleştirilmiş, aranje edilip seslendirilmiş ve bir video klip ha-
line gelmiştir. Kamuya ve paylaşıma açık linkimiz: https://youtu.be/TO7DfomJH2M

Salgın Ağıtı (Covid -19)

Bir doğduk çırıl çıplak, anla artık dengini
Elbisenin kumaşı, bezi ayırt eder mi?
Mikrop ayrı tutmazken, fakir ile zengini
Mülkü, parası, narhı, bizi ayırt eder mi?

Konuşmayı bilmezken baktın gönül gözünle
Büyüme hep çocuk kal, cevherinle, tözünle
Merhamet çocuklarla, kirlenmemiş sözünle
Dilimizdeki türkü, bizi ayırt eder mi?

Dünyaya fiyat biçtik, alır, satar, öderiz
Bilmeyiz ki biz neyiz, satsalar ne ederiz?
Bu dünya bir pencere, biraz bakar gideriz
Kahpe feleğin çarkı, bizi ayırt eder mi?

Bir nefes sıhhat idi, Süleyman’ın hayali
Saray, ordu, para ,pul; değiştirmez bu hali
Bir kubbede yaşarız, birer yolcu misali
Efradı, evi, barkı ,bizi ayırt eder mi?

Hepimiz aynı kökten, Adem’den gelmedik mi?
Sarı,siyah, beyazı bizler üretmedik mi?
Mikroplar ırk tanımaz, görüp öğrenmedik mi?
Ten rengimizin farkı, bizi ayırt eder mi?

Sait Eğrilmez der ki, yaşadığımız acı
Ancak kurtarır bizi, güç birliği ilacı
Başımızın üstüne konulsa kral tacı
Şapkası, fesi, börkü, bizi ayırt eder mi?
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PROF. DR. BÜNYAMİN ERUL
1965 yılında Bolu’da doğdu. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 
yılında doçent oldu. 2008 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. 2008 yılında DİB Din 
İşleri Yüksek Kurulu üyesi oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

O, (SAV):

Allah’ın kulu,
Habib’i,
Edib’i,
Emin’i ve
Rasulü idi.
Adablıydı.
Ahlaklıydı.
Affediciydi.
Alim idi.
Akil idi. 
Arif idi.
Abid idi.
Adil idi.
Aktif idi.
Aşık idi.
Barıştan yanaydı. 
Bağıştan yanaydı.
İyi ve iyimserdi.
Gülümserdi.
Güler yüzlüydü.
Doğru sözlüydü.
Hak özlüydü.
Az söylerdi.
Öz söylerdi.
İstişare ederdi.
İstihare ederdi.
İstiğfar ederdi.
Duygusaldı.
Severdi.
Sayardı.

Gülerdi.
Ağlardı.
Olumluydu.
Ilımlıydı.
İsmet sahibiydi.
İkram sahibiydi.
İhsan sahibiydi.
İnsaf sahibiydi.
İstikamet sahibiydi.
İtidalden yanaydı.
İşarı tercih ederdi.
İffetliydi.
İzzetliydi.
Sadakatliydi.
Dirayetliydi.
Fetanetliydi.
Ferasetliydi.
Basiretliydi.
Fesahatliydi.
Siyasetliydi.
Namusluydu.
Cesurdu.
Vakurdu.
Mertti.
Cömertti.
Sır tutardı.
Sabırlıydı.
Sebahatlıydı.
Saygılıydı.
Kaygılıydı.

Samimiydi.
Vefakar idi.
Cefakar idi.
Lütufkar idi.
Kanaatkar idi.
Şahitti.
Şahsiyetliydi.
Şefkatliydi.
Merhametliydi.
Muhabbetliydi.
Halimdi.
Selimdi.
Mümindi.
Müslümandı.
Mücahit idi.
Muhacir idi.
Müttaki idi.
Mütevazi idi.
Rahmet sahibiydi.
Sünnet sahibiydi.
Hikmet sahibiydi.
Hizmetliydi.
Himmetliydi.
Haysiyetliydi.
Hakkaniyetliydi.
Hayırseverdi.
Haya sahibiydi.
Tefekkür ehliydi.
Tedbirliydi.
Stratejist idi.

Çalışkandı.
Gayretliydi.
Takvalıydı.
Tevekkül ederdi.
Tefekkür ederdi.
Teşekkür ederdi.
Hediyeleşirdi.
Selamlaşırdı.
Tokalaşırdı.
Zikrederdi.
Şükrederdi.
Sakin idi.
Zahit idi.
Zarif idi.
Nezih idi.
Nazik idi.
Güzeldi.
Özeldi.
O, Ahmet idi.
O, Mahmut idi.
O, Muhammed idi.
O, alemlere rahmet idi.
14 asır önce geldi,
Kitabı, Hikmeti,Sünneti verdi.
Risaleti emanet etti.
O, ne büyük nimetti.
Salat u selam,
Tahiyatu ikram,
Her türlü ihtiram, Ona,
Onun al ve ashabına olsun.
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AŞIK YAŞAR DERMANİ

25.12.1945 yılında Kırıkkale ili Balışeyh İlçesi Hüseyinbey Obası köyünde dünyaya gel-
di. 1970 yılında İmar ve İskan Bakanlığında memur olarak göreve başladı. 1993 yılında 
emekli olana kadar çeşitli görevlerde bulundu. 6 çocuk, 22 torun sahibi olup, Ankara’da 
ikamet etmektedir.

Meylim ne şöhrete ne saltanata
Hak için sarıldım ben bu sanata
Kürşat Bilge Kağan Oğuz Han ata
Susarsam hakkını helal etmesin. 

Esir iken Kırım Kerkük Türkistan
Bana zindan olur Maraş Elbistan
İbn Sina Dedem Korkut Alpaslan
Susarsam hakkını helal etmesin.

Önümde dururken Türklüğün hali
Susup da boynuma almam vebali
Ebubekir Ömer Osman ve Ali
Susarsam hakkını helal etmesin.

Allah rızasıdır arzum emelim
Bu Necip Milleti ondan severim
Hazreti Muhammed gerçek rehberim
Susarsam hakkını helal etmesin.
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IMMANUEL KANT 

(22 Nisan 1724 – 12 Şubat 1804) Alman filozof. Alman felsefesinin kurucu isimlerinden 
biri olmuş ve felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir.

Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı,
Üç şey hediye edilmiştir:
Umut, uyku ve gülmek.

“ Güzel olan “, “ ahlaki olan “ gibi evrenseldir.

AŞIK PAŞA 

(d. 1272 – ö. 3 Kasım 1333), Türk şâir ve mutasavvıf. Kırşehir’de yerleşen Muhlis Paşa’nın üç 
oğlundan en büyüğü Alâ ed-Dîn Ali’dir. Bu yüzden Alâ ed-Dîn Ali, baş ağa, yani en büyük kar-
deş olarak tanınmıştır. Baş Ağa adı zamanla Beşe, sonra da Paşa olarak söylenmiş, şiirlerinde 
Âşık mahlasını kullandığı için de, asıl adı unutularak Âşık Paşa adı, her tarafta ün yapmıştır.

Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi 
Geldi geçti duymadık bir kuş konup uçmuş gibi
Nice geçti bilmedik bu rüzgar önden sona 
Eyle tut şimdi bize bir yıl esip geçmiş gibi
Niceler geldi bu mülke, gitti ve göçtü geri
Şöyle kim bilir kurban, bir dem konup göçmüş gibi

AHİ EVRAN VELİ

Tam adıyla Şeyh Nasirüddin Mahmud Ahî Evran bin Abbas (d. 1171 - ö. 12 Nisan 1261) Ahili-
ğin kurucusu sayılan debbağların (dericilerin) piri, 32 çeşit esnaf ve sanatkârın lideri.

Kalbini,
Kapını,
Alnını açık tut.
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NEŞET ERTAŞ 
(1938; Akpınar, Kırşehir - 25 Eylül 2012, İzmir), Türk halk ozanı, abdallık geleneğinin son 
büyük temsilcisi. Yaşar Kemal, Ertaş’ı “Bozkırın Tezenesi” olarak adlandırmıştır.

Gönül kimi severse,
Aşk onda güzeldir.

Gönül Dağı
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümden sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar 
Dil gizli gizli

Sinemi yaralar 
Dil gizli gizli
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
Gönülden gönüle gider
Yol gizli gizli

Gönülden gönüle gider
Yol gizli gizli
Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerin oku yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
Kimseler görmeden
Gel gizli gizli

Hoyratlar görmeden 
Gel gizli gizli
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Bu kent her şeyiyle bana yabancı
Caddeler, binalar, bütün insanlar…
Öyle hasretim ki ezan sesine
Ararım çevremde minare, cami
Lakin takılırım çan kulesine
Her semtin muhteşem kilisesine
Yad el elemleri sarar içimi
Uzaklarda yurdum! Burdan çok uzak.
Her mevsimi güneşli, masmavi göklü
Camili, kubbeli, kümbetli, köşklü
Ozanlı, garipli, kervansaraylı
Hele insanları: Alpli, Giraylı
Yok haber onlardan, baba evinden
Bu yüzdendir halim, kopuk bir yaprak
Her şey çok uzakta benden, çok uzak.
Gözlerim daima engine dalar.
İsterim ki her an, ana yurdumda
Dağları dumanlı yaslı Kırım’da
Duvarında mavzer ve Kur’an olan
Ata ocağında, bizim konakta
Bir bakır sinili sofra başında
İftar beklenilsin, dua edilsin
Ve sessiz sedasız yemek yenilsin,
Sonra şadırvanda abdest alınıp
Hep birlikte teravihe gidilsin.
Uyansam her sabah ezan sesiyle
Görsem Ayşeciği su testisiyle
Ninemi yaşmaklı, namaz kılarken
Dinlesem dedemi, Kur’an okurken

Başımı huşuyla yastığa koysam
Sonra toparlanıp yola koyulsam
Yahut günün şavkı vururken camdan
Heybetli sesiyle çağırsa babam
Anam da, “kalk yavrum, aslanım” dese
Tutup elleriyle omuzlarımdan
O müşfik haliyle sarılsa, öpse.
Semaver kaynarken ocak başında
Dünya Türklüğünden, Türk tarihinden
Bozkurt’tan, Turan’dan söz etse dedem
Sonra Türklük için etse de niyaz
Gözlerinden akan yaşını görsem
Evet! Yurdum uzak, buradan çok uzak
Bir ferahlık yahut bir şevk umarak
Düşerim yollara akşam üstleri
Böyle çaresizim, yıllardan beri
Her zamanki gibi yorgun ve bitkin
Artırıp yükünü hasta kalbimin
Her an heyecanı gözlerimde yaş
Görmek ümidiyle bir Türk, bir dildaş
Dolaşırım Paris caddelerini
Yorgun akan Sen’i, köprülerini
Bir karakış vakti, Sen kıyısında
Kafamın içinde Türklük ülküsü
Ruhumu kavuran yurt hasretiyle
Böyle göçeceğim ebediyete
Donmuş cesedimi bulup çöpçüler
Defnedilmek üzere götürecekler
Kimim ben, neyim, ne bilecekler!

BUĞRA ALPGİRAY
1947 yılı sonbaharında Paris’te Sen Nehri kıyısında bir ceset bulunmuş ve üstünde çıkan 
evraktan Kırımlı bir Türk olduğu, ikinci dünya savaşı’nın badirelerine kapılarak yurdunu 
kaybettiği; savaş sonunda Paris’te kaldığı ve çok fakir bir hayat sürdüğü anlaşılmıştır. Aşa-
ğıdaki şiir onun cebinden çıkan şiirlerden biridir.

Paris Akşamları
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ATAOL BEHRAMOĞLU 

(d. 13 Nisan 1942, Çatalca), Türk şair, yazar, çevirmen, edebiyatçı. 1942’de babasının as-

kerlik görevini yaptığı Çatalca’da dünyaya geldi. Azerbaycan kökenli olan ailesinin soyadı 

Gürus idi. İlk şiirlerinde de takma adı olan “Ataol Gürus’u “ kullanmıştır. Aile,soyadını 

daha sonra Behramoğlu olarak değiştirmiştir. 

Hapishanede Bir Sabah Türküsü
(Maltepe Askeri cezaevinin avlusunda sisler içindeki Büyükada’nın karşısında oturmuş yazarım bu şiiri)

Eylül başlarında bir Cumartesi sabahı,

Lodos titretiyor ağaçları,

Yağmur geceden yıkamış çiçekleri.

Gökyüzü mavi, bulutlar beyaz,

Ardından baharın geçti koca bir yaz,

Hapisteyiz hala ve güzün ilk serinlikleri.

Avlunun dört yanı dikenli teller,

Tellerin gerisinde nöbetçiler bekler,

Kapanır uykusuzluktan gözleri.

On gündür çocuk sesi duymadım,

Özledim ‘baba’ deyişini kızımın,

Özledim beni görünce ki sevincini.

Hayatım benim, kırk yıllık hayatım,

Seni başarabildiğimce dürüst yaşadım,

İçim burada da pırıl pırıl şimdi.

Geçer,güzelim, bu günler de geçer,

Sökülüp atılır dikenli teller,

Koparır halk bir gün zincirlerini.
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KONFÜÇYÜS  

Çinli filozof, eğitimci ve yazar. MÖ 551 - MÖ 479 tarihleri arasında, Doğu Zhou Hanedan-
lığı döneminde yaşadığı sanılmaktadır. Kong Qiu (Wade-Giles: K’ung Ch’iu) adı altında, Lu 
devletinin (günümüzde Shandong eyaleti olan) Qufu şehrinde doğmuş ve aynı şehirde 
ölmüştür. Kongzi (Konfüçyüs), Çin geleneklerini derleyip yeni kuşaklara aktarmıştır. Öğ-
retmenliği bir uğraş haline getirmiş ve kendine özgü eğitim yöntemlerini halka yaymayı 
başarmış bir düşünürdür. 

Bir işi bilen yapar,
Az bilen akıl verir,
Bilmeyen eleştirir,
Yapamayan çamur atar.

Soyluluk ve seçkinlik
Doğuştan gelen özellikler değildir,
Eğitimle elde edilirler.
İnsan disiplinle ve bazı doğal yetenekleriyle
Soylu bir kişi olur.
Soyluluğa özgü erdemler,
İyilik, bilgelik ve cesarettir.
İnsan en yüksek doyuma
Kendi erdemlerini gerçekleştirerek ulaşır.
Gerçekten iyi olan
Hiçbir zaman mutsuz olmaz.
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VOLTAİRE

François Marie Arouet (21 Kasım 1694 - 30 Mayıs 1778), Voltaire takma adıyla tanınan 
Fransız yazar ve filozof. Fransız Devrimi ve Aydınlanma hareketine büyük katkısı olmuştur.

Çalışmak bizi 3 şeyden kurtarır:
Can sıkıntısı,
Kötü alışkanlıklar,
Yoksulluk.

SOKRATES 

(MÖ 469; Atina - MÖ 399, Atina), Antik Yunan filozofudur. Heykeltıraş Sophroniskos’un 
ve ebe Fenarete’nin oğludur. Yunan Felsefesi’nin kurucularındandır.

Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız,
Cehaletin bedelini hesaplayın.

EFLATUN (PLATON)

(MÖ 428/427 veya 424/423 – 348/347) Antik Yunan filozofu ve bilgesi. Dünyada üniver-
site düzeyindeki ilk kurumlardan biri olan (ve bu kurumlara günümüzdeki adını veren) 
Akademi’nin kurucusu olan ve düşünce tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Platon, 
felsefe ve bilim tarihindeki pek çok tartışmanın temellerini atmış, sadece bilimleri değil 
Hristiyanlık ve İslam gibi pek çok dini de derinden etkilemiştir.

Ne garip,
İnsanlar hakikatin kendisine değil,
Hakikati vaat edenlere inanır.

Aklın erdemi bilgi, öfkenin erdemi yiğitlik, şehvetin erdemi ise iffettir. Bu üç erdemin 
muhatabı ve insicamından meydana gelen temel erdem adalettir. 
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ARİSTOTELES 

(MÖ 384 – 322) veya kısaca Aristo, Antik Yunan’da Klasik dönemde yaşamını sürdürmüş 
olan Yunan’lı filozof ve bilgedir. Platon ile düşünce tarihinin en önemli filozoflarından biri 
olan Aristo, mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, etik, estetik, ruh, psikolo-
ji, dilbilim, ekonomi, siyaset ve retorik gibi pek çok disiplinde çoğu o disiplinin kurucusu 
olan eserler vermiş, eserleri 16. ve 17. yüzyılda modern bilim gelişene kadar Avrupa ve 
İslam coğrafyasındaki bilimsel faaliyetin temelini oluşturmuştur.

Hiçbir iyilik,
Sahtelikle bir arada gitmez.

İMAM GAZALİ

Gazzâlî  ya da tam adıyla Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed bin Muhammed bin 
Muhammed bin Ahmed el-Gazzâlî et-Tûsî (d. 1058, Tus - ö. 18 Aralık 1111, Tus), Büyük 
Selçuklu Devleti devrinin Türk İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi. Genel ola-
rak Gazzâlî ve İmam-ı Gazzâlî isimleriyle tanınmaktadır.

İnsan dış gözü ile bakmalı,
İç gözü ile görmelidir.

CEMİL MERİÇ 
(12 Aralık 1916, Reyhanlı, Hatay - 13 Haziran 1987, İstanbul), Türk yazar, çevirmen ve dü-
şünür. Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok 
alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamıdır. Telif ettiği 12 
eseri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu kabul edilir.

Değer bilmeyen milletler de değer yetişmez.
Değer yetiştirmeyen milletlerin değeri olmaz.
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HZ. AYŞE
Aişe bint Ebu Bekir (614, Mekke - 678, Medine), İslam peygamberi Muhammed’in eşle-
rinden biri, halife Ebu Bekir’in kızı. Kureyş kabilesinden olup, Muhammed’in ölümünden 
sonra siyasi açıdan önemli bir rol oynamıştır. İslamiyeti kabul eden on dokuzuncu kişi olup 
çok sayıda hadis rivayet etmiştir.

Siz Kur’an okumuyor musunuz,
Onun ahlakı Kur’an’dı.

HZ. FATIMA
Fatıma bint Muhammed, Fatıme Zehra, Fatimeh El Zehra veya Ez Zehra , İslam peygamberi 
Muhammed’in kızı, Ali bin Ebu Talib’in eşi. Muhammed’in ilk eşi Hatice bint Hüveylid’den 
olan kızıdır. Muhammed’in soyu, Fatıma ve eşi Ali bin Ebu Talib’in çocukları yoluyla devam 
etmiştir, çünkü Muhammed’in vefatından sonra hayatta kalan tek çocuğu Fatıma’dır. Sünni 
inanışına göre 605 veya 609, Şî’a’ya göre 614 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. 632 yılın-
da, Medine’de babasının vefatından 6 ay sonra vefat etmiştir.

Allah,
Namazı kibirden uzaklaştırmak için,
Farz kıldı.

HALİDE EDİB ADIVAR 
(d. 1882 - ö. 9 Ocak 1964), Türk yazar, siyasetçi, akademisyen, öğretmen. Halide Onbaşı 
olarak da bilinir. İstanbul Üniversitesi’nde edebiyat profesörü olan Halide Edib, İngiliz Filo-
loji Kürsüsü Başkanlığı yapmış bir akademisyen; 1950’de girdiği TBMM’de ise milletvekilliği 
yapmış bir siyasetçidir. I. TBMM hükûmetinde sağlık bakanı olan Adnan Adıvar’ın eşidir.

Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman
Gün Işığı en yakındır,
Her gecenin bir sabahı vardır.
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FATMA ALİYE 

(d. 9 Ekim 1862, İstanbul - ö. 13 Temmuz 1936, İstanbul), Türk edebiyatının ilk kadın 
romancısı olarak tanınır. 

Kadın ve erkek eşitliğine inanıyorum,
Her iki cinsin aynı eğitim olanaklarından
yararlanması gerekir.
Çok kadınla evliliğe karşıyım,
boşanma da kadınlarında söz hakkı olmalıdır.
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ERVA ÖZEREN

O Anne Bizim Annemiz

Anne dediğin nedir? 

Bizi bizde yaşatan gücü

Hayatı güzelleştiren

Sevgi bakışı olan anne bizim annemiz.

Bizler için savaşan 

Her zorluklara katlanan

Ayakları yerden kesilse bile çalışan,

Bize ekmek kapısı açan anne bizim annemiz.

Biz üzülsek hemen kucağını açan,

Şevkat bakışlarıyla kalpleri çalan 

Boncuk gözleriyle nur saçan,

O anne bizim annemiz.

Cennettir kucağı,

Melek gibidir.

Her an bizlerle yaşayan,

O anne bizim annemiz.

31.03.2019



72

İBN SİNA 

Batılıların söyleyişiyle Avicenna (980 – 1037) İslam’ın Altın Çağı’nın en önemli hekimlerin-
den, astronomlarından, düşünürlerinden ve yazarlarından biri olarak kabul edilen Türk 
polimat ve polimerik erken tıbbın babası. Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde (Özbe-
kistan) 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde (İran) 1037 tarihinde vefat et-
miştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda Bismillahirrahmanirrahim’le 
başlayan 200 kitap yazmıştır.

Şüphe, hastalıkların yarısıdır.
İyimser olmak, olumlu düşünmek,
İlaçların yarısıdır.
Sabır ise şifanın ilk adımıdır.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

(1881 - 10 Kasım 1938), Türk asker, devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu. Türk 
Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara Hükûmeti’ni kurdu, Türk Orduları Başkomutanı olarak 
Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde “Gazi” un-
vanını aldı ve mareşalliğe yükseldi. 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilanının akabinde cum-
hurbaşkanı seçildi. 1938’deki ölümüne dek dört dönem bu görevi yürüterek Türkiye’de en 
uzun süre cumhurbaşkanlığı yapmış kişi oldu.

Büyüklük odur ki 
Kimseye eğilmeyeceksin
Hiç kimseyi aldatmayacaksın
Memleket için
Gerçek ülkü ne ise 
Onu görecek 
O hedefe yürüyeceksin
Herkes
Senin aleyhinde bulunacaktır
Önüne
Sayısız engeller yığılacaktır
Kimseden 
Yardım gelmeyeceğine inanarak
Bu güçlükleri aşacaksın
Ondan sonra
Sana büyüksün derlerse 
Bunu söyleyenlere
Güleceksin
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KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

I. Süleyman (6 Kasım 1494, Trabzon - 7 Eylül 1566, Zigetvar), Osmanlı İmparatorluğu’nun 
onuncu padişahı ve 89. İslam halifesi. Batı’da Muhteşem Süleyman, Doğu’da ise adaletli 
yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1520’den 1566’daki ölü-
müne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapan ve 13 kez sefere çıkan I. Süleyman, 
saltanatının toplam 10 yıl 1 ayını seferlerde geçirmiştir.

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır

Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi
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RAUF RAİF DENKTAŞ 

(27 Ocak 1924, Baf - 13 Ocak 2012, Lefkoşa), Kıbrıs Türk’ü, siyasetçi ve yazar. Denktaş, Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. 1983’ten 2005’e kadar 
toplamda 21 yıl 5 ay 9 gün cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

İki Bayrak

Benim iki bayrağım var
Biri ana, birisi kız.
Benim iki bayrağım var
İkisininde bağrında
Namusumdur ay’la yıldız..
Biri damarımda kan,
Biri alnımda aktır..
Benim iki bayrağım var
Birisi gönül yarası,
Biri tükenmeyen aşktır.
Biri yüreklerde sabır,
Biri yaştır kirpiklerde..
Benim iki bayrağım var
Gölgesi üstüme düşer.
Biri Anamur’da gurup,
Biri Girne’de şafaktır..
Benim iki bayrağım var
Biri yurdumun tapusu,
Biri kan bedeli haktır,
Biri dudaklarımda dua’m,
Biri gözlerde âmindir.
Biri güneş gibi sıcak,
Bir ay gibi serindir..
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BÜLENT ECEVİT 
(28 Mayıs 1925, İstanbul – 5 Kasım 2006, Ankara); Türk siyasetçi, gazeteci, şair, yazar, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı, Başbakan yardımcısı. 1974–2002 yılları 
arasında dört kez Türkiye Başbakanlığı görevini üstlenmiştir.

El Ele Büyüttük Sevgiyi
Birlikte öğrendik seninle
Avucumuzda yüreği çarpan
Kuşa sevgiyi
El ele duyduk kumsalda denizin
Milyon yılda yonttuğu
Taşa sevgiyi
Tırtılları tanıdık seninle baharda
Tırtılken daha sevmeyi öğrendik
Sevgiden üreyen kelebeği
Toprağı evimiz gibi sevdik seninle
Birlikte sevdik kuru toprakta
Ev küren köstebeği
Köstebeğinden toprağına taşına
Tırtılından kelebeğine kuşuna
El ele sevdik bu dünyayı
Acısıyla sevinciyle sevdik
Yazıyla kışıyla sevdik
Köy-köy ülke-ülke
Gökler gibi sardı dünyayı
Yağmur gibi sızdı dünyaya
Dünya kadar oldu sevgimiz
El ele büyütüp el ele derdik
El ele derip insana verdik
Verdikçe çoğalan sevgimizi
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HERMANN KARL HESSE 
(2 Temmuz 1877, Calw, Almanya - 9 Ağustos 1962, Montagnola, İsviçre), İsviçreli yazar ve 
ressam. 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biridir. İlk şiirini yirmi beş yaşında yazmıştır.  
1946’da Nobel Edebiyat Ödülü olmak üzere 1954’te de bilim ve sanat alanında Pour le 
Mérite Ödülü’nü almıştır.

Basamaklar

Her goncanın soluşu ve gençliğin yaşlılığa dönüşmesi gibi,
Zaman içinde hayatın her devresi çiçeklenir.
Her ermişlik ve erdemin kendi zamanı vardır ve
Hiçbiri sonsuza dek süremez.
Yürek her zaman yolculuğa ve yeniden başlamaya hazır olmalı,
Hayat her çağırdığında, yürek, kimseye yakınmadan, 
Yeni başlangıçlar için kendine cesaret verebilmelidir.
Ve her başlangıç içinde bir sihir bulundurur.
O bizi korur ve yaşamamıza, devam etmemize yardım eder.
Hafiflikle, basamak basamak geçmeliyiz her yolu.
Hiç kimseye anayurt gibi bağlanmadan.
Dünyanın ruhu bizi bağlamak ya da sınırlamak istemiyor,
Bizi basamak basamak genişletmek ve yükseltmek istiyor.
Hayatın bir evresine alıştığımız anda,
Alışkanlığın getirdiği duygu bizi hapseder, bize acı verir.
Sadece yolculuk etmeye hazır olan,
Felç edici alışkanlıklardan kopmayı göze alabilir.
Belki de bize gençliğimize karşın bu aşılması gereken
Basamakları gönderen ölümdür.
Hayatın bizden talepleri hiç bitmeyecek…
Haydi o zaman yüreğim, ayrılığa ve iyileşmeye!
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LA FONTAİNE  
(d. 8 Temmuz 1621, Château-Thierry - ö. 13 Nisan 1695, Paris), Fransız şair ve yazar.
Yazdığı fabl eserleri ile tanınmıştır. 

 Ağustos Böceği İle Karınca

   Ağustos böceği bütün yaz
   Saz çalmış, türkü söylemiş.
   Şafak atmış zavallı da;
   Bir şey bulamaz olmuş yiyecek;
   Koca ormanda ne bir kurtçuk, ne bir sinek.
   Gitmiş komşusu karıncaya:
-  Aman kardeş demiş, halim fena;
   Bir şeycikler ver de kışı geçireyim.
   Yaz gelince öderim,
   Hem de ziyadesiyle;
   Ağustos’u geçirmem bile.
   Ödemezsem böcek demeyin bana.
   Karınca iyidir hoştur ama
   Eli sıkıdır: Can verir, mal vermez.
-  Sormak ayıp olmasın ama demiş;
   Bütün yaz ne yaptınız?
-  Ne mi yaptım, demiş ağustos böceği;
   Gece gündüz türkü söyledim;
   Fena mı ettim sizce?
-  Yoo, demiş karınca, ne mutlu size;
   Ama hep türkü söylemek olmaz;
   Kışın da oynayın biraz.
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EDGAR ALLAN POE 
(19 Ocak 1809 - 7 Ekim 1849), Amerikalı şair, yazar, editör ve edebiyat eleştirmeni. Ço-
ğunlukla şiir ve kısa öykü yazdı. Özellikle gizem ve makabr öyküleri ile tanınır. ABD’de ve 
Amerikan edebiyatında Romantizm akımının önemli figürlerinden biri olmasının yanı sıra 
ülkesinde kısa öykünün ilk yazarlarından sayılır. Genellikle polisiye türünün mucidi olarak 
kabul edilmesinin yanında ayrıca yeni ortaya çıkmakta olan bilimkurgu türüne de katkıda 
bulunduğu öne sürülür.

Annabel Lee

Senelerce, senelerce evveldi
Bir deniz ülkesinde
Yaşayan bir kız vardı bileceksiniz
İsmi;  Annabel Lee
Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten
Sevmekten başka beni.
O çocuk ben çocuk, memleketimiz
O deniz ülkesiydi
Sevdalı değil karasevdalıydık
Ben ve Annabel Lee
Göklerde uçan melekler 
Kıskanırdı bizi
Bir gün işte bu yüzden göze geldi
O deniz ülkesinde
Üşüdü bir rüzgarından bulutun
Güzelim Annabel Lee
Götürdüler el üstünde
Koyup gittiler beni
Mezarı ordadır şimdi
O deniz ülkesinde

Biz daha bahtiyardık meleklerden
Onlar kıskanırdı bizi
Evet! Bu yüzden “şahidimdir herkes
ve o deniz ülkesi”
Bir gece rüzgarından bulutun
Üşüdü gitti Annabel Lee
Sevdadan yana kim olursa olsun
Yaşça başca ileri
Geçemezlerdi bizi
Ne yedi kat göklerdeki melekler
Ne deniz dibi cinleri
Hiçbiri ayıramaz beni senden
Güzelim Annabel Lee
Ay gelip ışır, hayalin erişir
Güzelim Annabel Lee
Orda gecelerim uzanır beklerim
Sevgilim, sevgilim, hayatım, gelinim
O azgın sahildeki
Yattığın yerde seni.
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KATHLEEN O’MEARA 

1839 yılında İrlanda/Dublinde doğan ve 1888 ‘de Fransa/ Paris’de ölen katolik biyoğrafi yazarı.

Ve insanlar evde kaldılar,

Kitap okudular ve dinlediler.

Dinlendiler, egzersiz yaptılar,

Sanat yaptılar, oyun oynadılar

Ve yeni varoluş yollarını öğrendiler,

Durdular.

Daha derinden dinlediler,

Biri meditasyon yaptı,

Biri dua etti,

Biri dans etti,

Diğeri kendi gölgesini keşfetti.

İnsanların düşünceleri değişti,

İyileştiler.

Cahilce, tehlikeli, anlamsız ve vicdansızca yaşayan

 İnsanların yokluğunda,

Dünya iyileşmeye başladı.

Ve tehlike sona erdiğinde insanlar ölüleri için ağladılar

Ve yeni kararlar aldılar,

Yeni bir dünya hayal ettiler,

Yeni yaşam biçimleri yarattılar,

Dünyayı tamamen iyileştirdiler,

Tıpkı kendilerini iyileştirdikleri gibi.
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ÖMER HAYYAM 
(d. 18 Mayıs 1048 - ö. 4 Aralık 1131), Türk şâir, filozof, matematikçi ve astronom.
Hayyam, Nişabur doğumludur. Yaşadığı dönemin ünlü veziri Nizamül-Mülk ve Hasan Sab-
bah ile aynı medresede zamanın ünlü alimi Muvaffakeddin Abdüllatif ibn el Lübad’dan 
eğitim görmüş ve hayatı boyunca her ikisi ile de ilişkisini kesmemiştir. 

• Sırtından vurana kızma,

Ona güvenip arkanı dönen sensin.

Arkandan konuşana da darılma,

Onu insan yerine koyan yine sensin!

• Mal mülk düşkünleri rahat yüzü görmezler,

Bin bir derde düşer, canlarından bezerler.

Öyleyken, ne tuhaftır, yine de övünür,

Onlar gibi olmayana adam demezler.

• Dedim: Artık bilgiden yana eksiğim yok;

Şu dünyanın sırrına ermişim az çok.

Derken aklım geldi başıma, bir de baktım:

Ömrüm gelip geçmiş, hiçbir şey bildiğim yok.

• Yarım somunun var mı? Bir ufak da evin?

Kimselerin kulu kölesi değil misin?

Kimsenin sırtından geçindiğin de yok ya?

Keyfine bak: En hoş dünyası olan sensin.

• Varsın hayat yalakalara şans tanısın,

Ben onuruma fiyat biçmem.

Yaşadığım kadar daha yaşasam,

Asla tükürülecek eli öpmem.

• Dört unsurdan yaratmışsa seni felek,

Ruha dair şu sözleri bilmen gerek.

Seninledir insan, hayvan, şeytan, melek.

Hangisine çekiyorsan osun demek.

• Dünyada ne var, kendine dert eyleyecek?

Bir gün gelecek ki, can bedenden gidecek.

Zümrüt çayır üstünde sefa sür iki günlüğüne,

Zira senin üstünde de otlar bitecek. 

• Her sabah gün doğarken,

Bir gün eksilir ömürden;

Her şafak bir hırsız gibidir,

Elinde bir fenerle gelen.
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DADALOĞLU

Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türkmenlerini iskan politikasına tepki olarak tanınmış bir 

Halk ozanıdır. 18. yüzyılın son çeyreğinde Kayseri’nin Tomarza ilçesinde doğup 19. yüzyı-

lın ortalarında öldüğü bilinmektedir. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bilgi yoktur.

Bizimdir

Kalktı göç eyledi Avşar elleri

Ağır ağır giden eller bizimdir

Arap atlar yakın eyler ırağı

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıcımız kirmani

Taşı deler mızrağımın temreni

Hakkımızda devlet vermiş fermani

Ferman padişahın dağlar bizimdir

Dadaloğlu’m yarın kavga kurulur

Öter tüfek davlumbazlar vurulur

Nice koç yiğitler yere serilir

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
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KÖROĞLU 
Halk şairlerimiz içerisinde kavganın, özgürlüğün sembolüdür. Doğum, ölüm tarihleri bilin-
meyen, bir eski efsane kahramanı olan Köroğlu’nun adını alan bir şairimizdir. Bu şairin, III. 
Murat zamanında (1574-1595) Osmanlı ordusuyla İran savaşlarına katıldığı (1578-1584) bi-
linmektedir. Bolu Beyinden babasının intikamını almak üzere dağlara çıkan, yiğitlik ve iyilik-
severliği destanlaşan isyancı Köroğlu ile şair Köroğlu halk zihninde kaynaşmış durumdadır.

Dağların
Çıktım şu alemi seyran eyledim
Açılmış baharı gülü dağların
Sökülmüş bendleri cuşu yenilmez
Çağlayuban akar seli dağların

Yiğit atına binmese yakınır
Yüreğinde olan elbet çekinür
Kar yağar da dört köşesi yekinür
Yol vermez aşmaya yeli dağların

Arslanı kaplanı yanar yolunur
Şikar almış alçağına dolanur
Yel estükçe safasından salınur
Aheste aheste dalı dağların

Ben kamilim zerresine ermişim
Baharında gonca gülün dermişim
Mürvetsiz beylerden eyi görmüşüm
Yiğidi yaldırır alı dağların

Köroğlu eydür sende tasa olmaz
Yüreğinde aşkı olan yenilmez
Çok döğüşler olur kimseler bilmez
Söylemeye yoktur dili dağların
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PİR SULTAN ABDAL
Asıl adı Haydar olan, 16. yüzyılda yaşamış, Alevi-Bektaşi-Türk halk şairi ve ozanıdır. Yaşa-
mının büyük bölümü Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır bucağına bağlı Banaz köyünde geçti-
ği tahmin edilmektedir. I. Süleyman ile İran Şahı I. Tâhmasb zamanında yaşadı.

Demedim Mi

• Güzel aşık çevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi

Yimeyenler kalır naçar
Gözlerimden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi

Bu dervişlik bir dilektir
Bilene büyük devlettir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi

Çıkalım meydan yerine
Girelim Ali sırrına
Can u başı Hak yoluna
Koyamazsın demedim mi

Âşıklar harabat olur
Hak katında kutlu olur
Muhabbet baldan tatlı olur
Doyamazsın demedim mi

Pir Sultan Abdal şahımız
Hakk’a ulaşır yolumuz
On iki imam katarımız
Uyamazsın demedim mi

• Sen söylersin, söz içinde sözün var
Çalarsın çırparsın, oğlun kızın var
Şu dünyada üç beş arşın bezin var   
Tüm bedesten senin olsa ne fayda
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Hamdini sözüme sertac ettim

Zikrini kalbime mi’rac ettim

Kitabını kendime minhac ettim

Ben yoktum var ettin

Varlığından haberdar ettin

Aşkınla gönlümü bi-karar ettin

İnayetine sığındım, kapına geldim

Hidayetine sığındım lütfuna geldim

Kulluk edemedim, affına geldim

Şaşırtma beni, doğruyu söylet

Neşeni duyur, hakikatı öğret

Sen duyurmazsan ben duyamam 

Sen söyletmezsen ben söyleyemem

Sen sevdirmezsen ben sevdiremem

Sevdir bize hep sevdiklerini

Yerdir bize hep yerdiklerini

Yar et bize erdirdiklerini

Sevdin habibini, kâinata sevdirdin

Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin

Makam-ı İbrahim’den

Makam-ı Mahmud’a erdirdin

Server-i asfiya kıldın

Muhammed Mustafa kıldın

Salât-ü selam, tahiyyatü ikram

Her türlü ihtiram O’na,

Onun ailesine, aline,ashabına

Ashabına ve etbaına ya Rab!

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR 

(1878; Elmalı – 27 Mayıs 1942, İstanbul), Türkçe Kur’an tefsirlerinden birini telif etmiş din 
adamı, tercüman ve hattat. Türkçenin yanında Arapça ve Farsça ile şiir yazacak kadar üst 
seviyede bir bilgiye sahipti. Ancak yazılarında sade bir Türkçe kullanmıştır. Bunların yanı 
sıra Fransızca da bilmektedir. “El-metalip ve’l-mezahip” adında Fransızcadan tercüme et-
tiği bir felsefe tarihi kitabı vardır.

İlahi Salavat
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BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR 
(23 Temmuz 1908, Erzincan - 24 Ekim 1969, İstanbul), Türk şair. Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte 

Onuncu Yıl Marşı’nı yazmıştır. Cumhuriyet döneminin ünlü şairlerinden Behçet Kemal Çağlar 

Kayseri’nin Şabanbeyzadeler namıyla bilinen ünlü bir ailesinden Şaban Hamdi Bey’in oğludur. 

Babasının memuriyeti sırasında bulunduğu Erzincan’ın Tepecik köyünde 1908 yılında doğdu. 

Kalamış

Yok, başka yerin lütfu ne yazdan ne kıştan

Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan

Yok, zerre teselli ne gülüşten, ne bakıştan

Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan  

İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar

Düşsün suya yer yer erisin eski zamanlar

Sarsın bizi akşam rengi dumanlar

Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan

Gündüz koya sen gel, gece gelsin aya nöbet

Emret güzelim istediğin şarkıyı emret  
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BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU 

(1911; Görele, Giresun - 21 Eylül 1975, İstanbul) Türk ressam, yazar ve şairdir. 21 Eylül 1975 
tarihinde İstanbul’da pankreas kanserinden yaşama veda etti ve Küçükyalı Mezarlığı’nda defne-
dildi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde başlayıp Paris’te sürdürdüğü resim öğreni-
minin ardından yurda dönmüş ve yaşamı boyunca Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermiştir.

Hüzün Geldi

Türküler bitti
Halaylar durdu
Horonlar durdu
Al damar, mor damar, şah damar sustu
Bahçeler put kesildi birer birer
Meyveler salkım saçak taş.
Bir bulut uçardı
Başı boş bedava
Yandı kül oldu.
Hüzün geldi baş köşeye kuruldu
Yoruldu yüreğim yoruldu.
Ağaç büyür arkasında koşamam
Kervan yürür peşi sıra düşemem
Yıldız akar uçsam da yetişemem.
Hüzün geldi baş köşeye kuruldu
Yoruldu yüreğim yoruldu.

Karadutum

Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Ağaç isem dalımsın salkım saçak
Petek isem balımsın a gülüm
Günahımsın, vebalimsin.
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Yoluna bir can koyduğum
Gökte ararken yerde bulduğum
Karadutum, çatal karam, çingenem
Daha nem olacaktın bir tanem
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
Kadınım, kısrağım, karımsın.
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Argo
Ağacı sevecektiniz,
Yoldunuz, dal bırakmadınız...
Yılına, al bırakmadınız,
Yemişini yiyeceksiniz.

Kadını sevecektiniz,
Aldınız, ver bırakmadınız..
Sevi’ye yer bırakmadınız,
Ona ben değil, sen diyeceksiniz.

Büyünürken zamanla,
Küçüldünüz zamanla,
Arıları kovdunuz dumanla,
Kovanda bal bırakmadınız.

Sobayı söndürdünüz,
Isıyı öldürdünüz,
Hava basıp üfürdünüz,
Mangalda kül bırakmadınız.

Parayla yamalı bohça’da
Kapanık, dar bir açıda,
O caanım ikili bahçede
Bir renk, bir gül bırakmadınız.

Bir eliniz vardı, bir cebiniz,
Başınıza vurdu keliniz,
Alıp sattınız hepiniz,
Depoda mal bırakmadınız.

Özlem
Bir gece,
Gecede bir uyku,
Uykunun içinde ben.
Uyuyorum,
Uykudayım,
Yanımda sen..

Uykunun içinde bir rüya,
Rüyamda bir gece,
Gecede ben,
Bir yere gidiyorum,
Delice,
aklımda sen..

Ben seni seviyorum,
Gizlice.
El-pençe duruyorum,
Yüzüne bakıyorum,
Söylemeden,
Tek hece..

Seni yitiriyorum,
Çok karanlık bir anda,
Birden uyanıyorum,
Bakıyorum aydınlık;
Uyuyorsun yanımda,
Güzelce..

• Seni bulmaktan önce aramak isterim.
Seni sevmekten önce anlamak isterim
Seni yaşam boyu bitirmek değil de,
Sana hep, hep yeniden başlamak isterim.

ÖZDEMİR ASAF 
(11 Haziran 1923, Ankara - 28 Ocak 1981, İstanbul), Cumhuriyet dönemi Türk şairlerden-
dir. Asıl adı Halit Özdemir Arun’dur.
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FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL 
(18 Mayıs 1898, İstanbul – 8 Kasım 1973, İstanbul), Türk şair, siyasetçi, öğretmen. Hece-
nin Beş Şairi’nden biridir. En ünlü eseri, Han Duvarları adlı şiiridir. Behçet Kemal Çağlar 
ile birlikte Onuncu Yıl Marşı’nın sözlerini yazmıştır. TBMM’de VIII., IX., X. ve XI. Dönem 
İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. 
KIZIMA
Vücut, akan bir sudur,
Adem, bir umman, kızım.
Hayatın aslı budur,
Gayrisi yalan, kızım. 

Madem ki bir ırmaksın,
Çağlayıp akacaksın,
Niçin derdiyle yaksın,
Seni bu devran, kızım.

Sal gönlünü sevince,
Düşünme fazla ince,
Oku, vakti gelince,
Bahtına meydan kızım.

Önünde dört fasıl var,
Üçü kış, biri bahar,
Çalış ki görmesin kar,
Sendeki nisan, kızım.

Gül mateme uzaktan,
Ne çıkar ağlamaktan?
Sen ayrılma şafaktan,
Geceler zindan, kızım.

Neşeli ol, neşeli,
Varsın desinler deli!
Eğlenmeli, gülmeli
Her gün, her zaman, kızım.

Gençlik tutulmaz elle,
Geçirme boş emelle.
Sen bunu böyle belle,
Güzel kızım, can kızım.
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BEHÇET NECATİGİL 
16 Nisan 1916, İstanbul - 13 Aralık 1979, İstanbul), Türk şair, öğretmen, çevirmen. Mo-
dern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış; bağım-
sız bir şair ve fikir adamıdır. Şiir dışında, tiyatrodan mitolojiye, sözlük biliminden roman 
çevirilerine ve radyo oyunlarına kadar birçok edebiyat alanında eser vermiştir.
SOKAKTAN GELMEK
Sokağa mı çıkıyorsun, dikkat et
Emanet ol Tanrıya,
Sokak demek
Eksilmek yarı yarıya.

Odalara kapanıp oturdunuz
İçinize evin serin sessizliği doldu.
Koruyucu duvarlara borçlusunuz
Çevrenizde dalgalanan dostluğu.

Bir sokağa çıkmayın bozulur bunca büyü
Yavan gelir ev size,
Hayatınız kuytu ve küflü,
Sokaklarsa aydınlık, taze.

Ayartıcı caddelerin eseri
Zalim gelişleriniz,
Evde size uzanacak elleri
İtmek istersiniz.

Haince sokaktan dönüşünüz
Sisli, karda...
Çünkü başka yaşayışlar gördünüz
Dışarda.

Sokağa çıkarken dikkat
Sokaklarda esen rüzgar çünkü.
Rüzgarlarla eve dönmek saçma,
Ev dar çünkü.
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FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA 

(26 Ağustos 1914, İstanbul - 15 Ekim 2008, İstanbul), Türk şair.  Süvari yarbayı Hasan 
Hüsnü Bey’in oğludur. İlköğrenimini Konya, Kayseri, Adana ve Kozan’da, ortaöğrenimini 
Tarsus ve Adana ortaokulundan sonra girdiği Kuleli Askeri Lisesi’nde 1933 yılında tamam-
ladı. Bugüne kadar kendisine birçok ödül verilen şair 1967’de ABD’deki Milletlerarası Şiir 
Forumu tarafından “En iyi Türk Şairi” seçilmişti. “Türk şiirinin büyük şairi” olarak tanımla-
nan Dağlarca, 94 yaşında zatürre tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tasukete  Kure
(Ne Olur Yardım Edin)

Yüz elli bin kişi kaçıyordu kentten başları eğik,
Kara duman altında kara dumandan bir ses:
Tasukete Kure.
Peki, ne taşıyorlar iki büklüm?
Acılarını. 

Kalabalık içinde duyulur kan yalnızlığı gövdenin,
Yıkıntılardan karşılıksız bir ses:
Tasukete Kure.
Göğüslere, bacaklara yansımış çırılçıplak,
Giysilerdeki çiçekler.

Yakınlarını ararlar, doğumlarını ararcasına
Yine yankılanır, göğe yükselemeyen bir ses:
Tasukete kure.
Ne götürüyorlar iki büklüm,
Yaşamlarını.
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NECATİ CUMALI 
(13 Ocak 1921, Florina-10 Ocak 2001, İstanbul), Türk yazar, şair. Şiir, roman, hikâye, dene-
me, tiyatro, günce gibi pek çok edebi türde eser vermiş çok yönlü bir yazardır. Cumhuriyet 
devri Türk edebiyatının tanınmış kişilerinden olan Cumalı, Yaşar Kemal’in ifadesiyle “Yaş-
lanmaz Şair Çocuk” olarak anılır.

Öldürmeyeceksin
Dinlerin buyruğuydu
Öldürmeyeceksin
Tapınaklarda çaktılar çarmıhları
Elleri kanlı camilerden çıktılar
Kalem kırdılar yargı yerlerinde
Peygamberlerini dinlemediler

Kudurgan dalgalar
Tekneleri yutar denizlerde
Çöllerden esen yeller
Ekinleri kurutur
Bil ki umut yeşildedir
Yenilmeyen yeşilde

Benim küçük serçem
Kanaryam bülbülüm
Kuru dal çalı diken
Konmuş ötersin

Öt sen, öt, kardeş sesin
Sulara rüzgârlara karışsın
Zalim ürksün sağır işitsin
Öldürmeyeceksin!
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MEHMET ZİYA GÖKALP 

(23 Mart 1876, Diyarbakır – 25 Ekim 1924, İstanbul), Türk yazar, toplumbilimci, şair ve 

siyasetçidir. Meclis-i Mebusan’da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği yap-

mıştır. “Türk milliyetçiliğinin babası” olarak da anılır. 

• Düşünmek ve söylemek kolay,

fakat yaşamak,

Hele başarı ile sonuçlandırmak

çok zordur.

• Sorma bana oymağımı boyumu,

Beş bin yıldır millet gibi yaşarım.

Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı,

Türk’üm bu ad her ünvandan üstündür.
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MUSTAFA ÖZEREN HZ.

Mustafa Özeren Efendi, 1895 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesinde dünyaya geldi. Çocuklu-

ğu ve ilk tahsil devresi Mucur’da babasının yanında geçen Mustafa Efendi on altı yaşına 

girdiği sene daha iyi bir tahsil alabilmek amacıyla İstanbul’a gitti. Ankara’da hâkim olan 

Hüseyin Avni Konukman’ın yardımıyla Kayserili Mehmet Tevfik Efendi (v.1927) ile tanıştı 

ve onun yanına yerleşti. Onun da vesilesiyle Halveti-Şabani şeyhlerinden Türbedar Ah-

med Amiş Efendi’ye (1807-1920) intisap etti. Onun vefatından sonra yerine Mehmet 

Tevfik Efendi geçti. Onun vefatından sonra da yerine Mustafa Efendi’nin oda arkadaşı 

Maraşlı Ahmet Tahir Memiş Efendi (V.1954) geçti. Her üç şeyhinde iltifat ve teveccühle-

rine mazhar olan Mustafa Efendi son şeyhi Ahmet Tahir Efendi tarafından 1954 yılında 

irşada memur kılındı. İstanbul’a yerleşen Mustafa Mucurî Efendi, Hocası Mehmet Tevfik 

Efendi’nin yardımıyla 1926 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde kâtip olarak işe başladı.   

Sırasıyla mümeyyiz ve müdür oldu. 1968 yılında gördüğü lüzum üzerine Aydın Vakıflar 

Bölge Müdürüyken emekli oldu ve kendisini tamamen irşad hizmetlerine verdi. Mustafa 

Mucurî Efendi 20 Ocak 1982 tarihinde vefat etti.

Anadolu ahalisi esmaya (görüntüye),

Rumeli ahalisi ise efale (işe) mazhardır.
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AHMET HAMDİ TANPINAR 

(23 Haziran 1901, İstanbul - 24 Ocak 1962, İstanbul), Türk şair, romancı, deneme yazarı, 

edebiyat tarihçisi, siyasetçi ve akademisyendir. Cumhuriyet neslinin ilk öğretmenlerin-

den olan Ahmet Hamdi Tanpınar TBMM VII. dönem Maraş milletvekilidir. 

Ne İçindeyim Zamanın

Ne içindeyim zamanın,

Ne de büsbütün dışında;

Yekpare geniş bir anın

Parçalanmaz akışında.

Bir garip rüya rengiyle

Uyuşmuş gibi her şekil,

Rüzgarda uçan tüy bile

Benim kadar hafif değil.

Başım sükutu öğüten

Uçsuz bucaksız değirmen;

İçim muradına ermiş

Abasız, postsuz bir derviş.

Kökü bende bir sarmaşık

Olmuş dünya sezmekteyim,

Mavi, masmavi bir ışık

Ortasında yüzmekteyim.
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Anlatamıyorum
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu,
Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var; biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.

İstanbul’u Dinliyorum
İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları;
İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları;
İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalıçarşı;
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa;
Güvercin dolu avlular.
Çekiç sesleri geliyor doklardan,
Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;
İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;
Alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum;
Dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum;
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
İstanbul`u dinliyorum.

ORHAN VELİ KANIK 
(13 Nisan 1914 – 14 Kasım 1950), daha çok Orhan Veli olarak tanınan Türk şair. Melih 
Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Kanık, Türk şiirin-
deki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlayarak sokaktaki adamın söyleyişini şiir 
diline taşıdı. Şair otuz altı yıllık yaşamına şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, makale ve 
çeviri alanında birçok eser sığdırdı. 
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ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN
(22 Ağustos 1926, Tarsus - 4 Kasım 1984, İstanbul), Türk şair. Tarsus’ta doğan şair, 1946 
yılında Eskişehir Ticaret Lisesi’ni bitirdi. Ardından Türkiye İş Bankası’na bankacı olarak 
girerek Adana, Ankara ve İstanbul’da çalıştı. Halkla ilişkiler müdür yardımcısı görevinde 
iken hizmette otuz yılını doldurunca kendi isteğiyle Haziran 1977’de emekliye ayrıldı. 
İstanbul’da kendi adını taşıyan bir sanat galerisi kurdu.

Dost Bildiklerim
Sanırdım gündüzdü onlarla gecem
İçimde ümitti dost bildiklerim.
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Bırakıp da gitti dost bildiklerim.

Hepsi varken baharımda, yazımda;
Kışın bir burukluk kaldı ağzımda,
Seneler senesi oysa gözümde
Cihana eşitti dost bildiklerim.

Nerede o sözlere kandığım günler?
Her gülen yüzü dost sandığım günler;
Acıdan kahrolup yandığım günler
Ta canıma yetti dost bildiklerim.

Meydana çıkalı asıl çehreler
Aydınlanmaz oldu artık geceler
Yalanlar tükendi, indi maskeler
Birer birer bitti dost bildiklerim.

Korkar oldum bana “dostum” diyenden
Yoksa yok olandan, varsa yiyenden
Ne onlardan eser kaldı ne benden
Beni benden etti dost bildiklerim.
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TEVFİK FİKRET 

(24 Aralık 1867 - 19 Ağustos 1915), Osmanlı şair ve öğretmen. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

dağılma sürecinde yetişti. Servet-i Fünûn topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret, devrimci 

ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkile-

di. Türk edebiyatının Batılılaşmasında öne çıkan isimlerden biridir.

Koşan elbet varır, düşen kalkar;

Kara taştan su damla damla akar,

Birikir, sonra bir gümüş göl olur

Arayan hakkı en sonunda bulur
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İREMGÜL ÖZEREN

Yaradılışda Buldum
Yıllardır, unutulan benlik arayışında,
Çıkarların, nefsin dolup taştığı dünyada,
Makam sevgisi, güç otoritesi, para hırsı
Hangisi bir kişinin yaradılışının göstergesiydi ki?

Zaman niye akıyordu?
Tembelliğin içinde, başkalarının üstünden geçinmek için mi?
Bencillik diye koşarken, insanlığı öldürelim diye mi?
Yoksa kainatın içinde dosdoğru kendini bulmakta mı?

Yaradılış arayışını;
Merhametin huzur ve sevgi de yeşerdiği anda
Seher vaktinde doğan güneş, öten kuşlarda,
İnsanın muhteşem bir şekilde yaratılmasın da,
Bir çocuğun masum bir gülümsemesinde,
Annenin evladı için hayır duaların da buldum.

Yaradılış amacını;
Toprağın ve ıhlamur ağacının kokusu, tüm bedeni sardığında,
Ruhun okuyarak can bulduğunda,
Sevmenin kelimeler ötesindeki anlamında,
Paranın ancak Allah rızası için harcandığında,
Öfkenin yerine sabrın yer aldığında,
Bir gün selam ile karşılaşma umudunda buldum.

19.05.2020
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PROF. DR. AZİZ SANCAR

(d. 8 Eylül 1946, Savur) Türk hekim akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve 
bilim insanı 1997 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri’nde Kuzey Karolina Üniversi-
tesi, Chapel Hill Sarah Graham Kenan Biyokimya ve Biyofizik Programı’nda görevli Prof. 
Sancar, son 20 yıldır DNA onarımının pek çok parçasının tanımlanmasında kullanılan bi-
yokimyasal yaklaşımlara yaptığı öncülükle tanınıyor. Mehmet Özdoğan ile birlikte ABD 
Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk Amerikalı Türk olarak tanınır. Hücrelerin hasar 
gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırma-
ları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.

• Kızlar; okuyun 
okumazsanız;
Kolunuza takılan 3 bilezik,
Kocanızın ömür boyu ödeyeceği,
Salon takımıyla övünen,
Çeyizi dünyadaki en değerli eşya sanan,
Bireyler olursunuz.
Dışarıda nehir gibi akan bir hayat varken
Siz o nehirdeki sabit kaya gibi
Sürekli aynı kalırsınız.

• Gelişmek ve zenginleşmek farklı şeylerdir.
Mesela Araplar zengindir ancak gelişmiş değildir.
Bizde Araplara özeniyoruz;
Gelişmek değil, zenginleşmek istiyoruz.
Bu yüzden bilgili ve kültürlü değil,
Paralı ve nüfuslu insanlara saygı duyuluyor bu coğrafyada.
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FATİH SULTAN MEHMET

II. Mehmed, (popüler ismiyle Fatih Sultan Mehmed, kısaca Fatih veya Batıda kullanılan 
takma ismiyle Grand Turko (lit. ‘Büyük Türk’) 30 Mart 1432 – 3 Mayıs 1481), Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 7. padişahıydı. Tarihî kaynaklarda ismi, Mehmed isimli diğer padi-
şahlarınki gibi, Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir 
dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

• İmkânın sınırını görmek için,

İmkânsızı denemek lazım.

• Kimsesiz bir kimse yok,

Herkesin var kimsesi;

Kimsesiz kaldım,

Medet ey kimsesizler kimsesi.
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ŞEYH EDEBALİ 
(1206-1326), 1206’da Mucur’da doğmuştur. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında ya-
şamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi’nin kayınbabası ve hocası, 
Râbi’a Bala Hâtun’un babasıdır. Osmanlı Devleti’nin fikir babası. 1326’da 120 yaşlarında 
Bilecik’te vefat etmiş, dergâhının zikir odasına gömülmüştür.

Osman Bey’e Vasiyeti

Ey Oğul!
Beysin! 
Bundan sonra öfke bize; 
Uysallık sana.
Güceniklik bize; 
Gönül almak sana.
Suçlamak bize; 
Katlanmak sana.
Acizlik bize, yanılgı bize;
Hoş görmek sana.

Ey Oğul!
Sabretmesini bil, 
Vaktinden önce çiçek açmaz.
Şunu da unutma!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Geçmişini bilmeyen, 
Geleceğini de bilemez. 
Osman!
Geçmişini iyi bil ki, 

Geleceğe sağlam basasın.
Nereden geldiğini unutma ki, 
Nereye gideceğini unutmayasın.

Ey oğul ! 
Unutma !
Yolumuz ; ezelden ebede kadardır.
Gayemiz ; gönüller yapmaktır.
Davamız ; Allah’a kul olmaktır.
Ey oğul !
Hilal’in gölgesinde adalet ol.
Merhamet ol.
Derman ol.
Gazi ol.
Devlet ol.
Ey oğul !
Millete bey olasın.
Mazlumlara Fatih olasın.
Zalimlere Yavuz olasın.
Diyarlara Süleyman olasın.
Devleti Ebed Müddet olasın !
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• Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan, bir günahı
Seni beklediğim kadar
Geçti istemem gelmeni
Yokluğunda buldum seni
Bırak vehmimde gölgeni
Gelme, artık neye yarar.

• Kaldırımlar
Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık.
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

İçimde damla damla bir korku birikiyor;
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler.
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;
Gözüne mi çekilmiş bir ama gibi evler.

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi;
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kuşakta;
Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
Aman, sabah olmasın bu karanlık sokakta;
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!

Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;
İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.
Tak, tak,  ayak sesimi aç köpekler işitsin;
Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler.

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim;
Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!
Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;
Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.

Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.
Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir kuyuya,
Ölse, kaldırımların kara sevdalı eşi..
• Sakarya Şiiri
İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
 
Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat.
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!

NECİP FAZIL KISAKÜREK 
(26 Mayıs 1904, İstanbul - 25 Mayıs 1983, İstanbul), Türk şair, romancı, oyun yazarı ve 
İslamcı ideolog. Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile 
tanınmış ve Kaldırımlar Şairi lakabıyla anılmıştır. 
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Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine.
Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
 
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Sırtına Sakarya’nın, Türk tarihi vurulur.
Eyvah, eyvah, Sakaryam sana mı düştü bu yük?
Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük!
 
Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;
Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?
Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir?
Bulur mu deli rüzgar o sedayı: Allah bir!
 
İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;
Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;
Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?
 
Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;
Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber kılavuz!
Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!..

• Şarkımız Bizim

Kırılırda bir gün bütün dişliler
Döner şanlı şanlı şarkımız bizim
Gökten bir el yaşlı gözleri siler
Şenlenir evimiz barkımız bizim

Yokuşlar kaybolur çıkarız düze
Kavuşuruz sonu gelmez gündüze 
Sapan taşlarının yanında füze
Başka alemlerle farkımız bizim

Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman
Görürler nasılmış, neymiş kahraman
Yer ve gök su vermem dediği zaman
Her tarlayı sular arkımız bizim

Gideriz nur yolu izde gideriz
Taş bağırda, sular dizde gideriz
Bir gün akşam olur bizde gideriz
Kalır dudaklarda şarkımız bizim

• Çaycı getir ilaç kokulu çaydan!
Dakika düşelim, senelik paydan!
Zindanda dakika farksızdır aydan.
Karıştır çayını zaman erisin;
Köpük köpük, duman duman erisin
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NAZIM HİKMET RAN 
(d. 15 Ocak 1902; Selanik, Osmanlı İmparatorluğu - ö. 3 Haziran 1963; Moskova, SSCB), Türk 
şair ve yazar. “Romantik komünist” ve “romantik devrimci” olarak tanımlanır. Siyasi düşün-
celeri yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya 
da sürgünde geçirmiştir. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır.

• Memleketim
Dörtnala gelip uzak Asya’dan,
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan,
Bu memleket bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak,
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
Bu cehennem, bu cennet bizim.

• Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
Yok edin insanın insana kulluğunu,
Bu davet bizim.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine,
Bu hasret bizim...

• Sevgi
Sevmek için yürek,
Sürdürmek için emek gerek.
Sevgi ne boğaz’da, 
Ne mum ışığında yemek yemek,
Ne de pahalı bir pırlanta demek.
Sevgi,
Bir lokmada iki mutlu insan demek.
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CAHİT SITKI TARANCI 
(4 Ekim 1910, Diyarbakır - 12 Ekim 1956, Viyana) Türk şair, yazar ve çevirmendir. Cumhuriyet 
dönemi Türk şiirinin önde gelen şairlerinden biridir.

Memleket İsterim
Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim

Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun,

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikayet ölümden olsun.
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VÍCTOR JARA 

(d. 28 Eylül 1932, Chillán Viejo, Bío-Bío bölgesi - ö. 16 Eylül 1973), Şilili şarkıcı ve müzis-
yen. Şili kültür ve müziğinde son derece önemli etkileri olmuş bir sanatçıdır. Hayatı ve 
müziği ülkesinin aynası olmuş, içinde yaşadığı zamanı ve felsefesini yansıtmıştır.

Özgürlük

Bir güvercindir dizeler
Yuva kuracak yer arayan;
Çırpıp ve kapayan kanatlarını
Uçan, uçan, uçan

Şarkım özgür bir şarkıdır,
Armağanlar vermek isteyen
Kim ellerine sarılırsa,
Kim istiyorsa ateş etmek

Bir zincirdir şarkım
Ne başı ne sonu olan
Ve buluşur her baklasında
Dostlarımın şarkılarıyla

Söyleyelim durmaksızın hep birlikte
Bütün insanlık için,
Madem bir güvercindir şarkı
Hedefe doğru uçan, 
Çırpıp kapayan kanatlarını,
Uçan, uçan, uçan
Şarkım özgür bir şarkıdır…
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HONORE DE BALZAC

(asıl ismi Honore Balssa; 20 Mayıs 1799, Tours - 18 Ağustos 1850), Fransız yazar. Köy 
kökenli bir ailenin çocuğudur. Babası tüccardır.

Bir başkasının içindeki güzelliği görmek,

Özel insanların yapabileceği bir iştir.

Dış görünüş ise

Sadece basit insanları etkiler.
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PERCY BYSSHE SHELLEY

(4 Ağustos 1792, Horsham, Sussex – 8 Temmuz 1822, Livorno), İngiliz yazınının ve Romantik 

Dönem’in en önemli şairlerinden biri. Eton’da eğitim gördü. 1811’de yazdığı “Ateizmin Ge-

rekliliği” adlı makalesinden dolayı Oxford’dan atıldı. 1822’de boğularak ölmüş ve İtalya’da 

sahile vurduğu yerde yakılmak suretiyle kendisi için bir cenaze töreni düzenlenmiştir.

Bilim, Düşünce ve Şiir

Aşksın sen eli ayağı öpülen

İsa gibi ardından gidilen

Zenginden alıp yoksula verirsin

Hayatın fırtınasında deniz fenerisin.

Kimi döker paraları, sarılır silahına

Cenge girer kelle koltukta senin adına,

Varlıktan, savaştan, sahtekârlıktan

Aldıkları güç av olaraktan.

Bilim, düşünce ve Şiir

Parlak bir ışık gibidir 

Dingin kılar kulübedekileri

Duyulmaz lanet ettikleri.
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DESİDERİUS ERASMUS 

(28 Ekim 1466, Rotterdam - 12 Temmuz 1536, Basel), Kuzey Avrupa Rönesansı’nın önemli 

felemenk felsefeci ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçı.

İnsanın her şeyi iyi tanımasını engelleyen iki şey vardır.

Biri ruhunun önüne perde çeken utanma,

Diğeri de kendisine tehlikeyi gösterip büyük işlemlere

Girişmekten yüz çeviren korkudur.
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CHARLES BAUDELAİRE 

(d. 9 Nisan 1821; Paris - ö. 31 Ağustos 1867; Paris), Fransız şair, deneme yazarı ve sanat 
eleştirmenidir. 19. yüzyılın en önemli Fransız şairlerinden olmasının yanı sıra, Edgar Allan 
Poe’nun eserlerini çeviren öncü sanatçıdır.

Albatros

Sık sık, eğlenmek için, acımasız tayfalar
Yakalar kanadından bu deniz kuşlarını,
Ürkütücü sularda gemileri izleyen
Yolcuların yıllardır dost arkadaşlarını.

Gökten inen tasasız, bu utangaç krallar
Güvertelerin üstüne kondukları zaman
Geniş kanatlarını sofuca bırakırlar,
Yorgun kürekler gibi, sular üstünde kayan.

Sen ey kanatlı yolcu, bir zaman ne güzeldin!
Bak gaganı dürtüyor hoyrat tayfanın biri,
Ya öteki, bilir mi bu hale nasıl geldin,
Topallayıp öykünüyor uçtuğun günleri.

Ozan, ey bulutlardan toprağa sürgün ece,
Oklara göğüs geren, dostu fırtınaların,
Yuhlarla yeryüzünde, seni de, gündüz gece
Uçmana engel olur, ağır dev kanatların.
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Hak şerleri hayr eyler

Zannetme ki gayr eyler

Arif anı seyr eyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma

İncitme gönül yıkma

Sen nefsine yan bakma

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Az ye, az uyu, az iç

Ten mezbelesinden geç

Dil gülşenine gel göç

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Her sözde nasihat var

Her nesnede ziynet var

Her işte ganimet var

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Vallahi güzel etmiş

Billahi güzel etmiş

Tallahi güzel etmiş

Allah görelim netmiş

Netmişse güzel etmiş

İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ
(d. 18 Mayıs 1703, ö. 22. Haziran 1780, Hasankale, Erzurum) Türk mutasavvıf, sosyo-
log ve âlim. Marifetname’nin yazarıdır. Küçük yaşlarda annesini ve daha sonra babası-
nı yitiren İbrahim Hakkı, bir süre amcasının yanında kalmış, bu süre içinde eğitimine 
devam etmiştir. 1747’de İstanbul’a gelerek Sultan I. Mahmut ile görüşmüştür. Yeniden 
Erzurum’a dönen İbrahim Hakkı, sürekli olarak dinî ve bilimsel konularla ilgilenmiştir.  
Kabri Tillo’dadır.

NEYLERSE GÜZEL EYLER
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ABDURRAHİM KARAKOÇ 
(7 Nisan 1932, Kahramanmaraş - 7 Haziran 2012, Ankara), Türk şair, gazeteci. Dedesi, babası 
ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı. İlk yazdığı şiirleri iki kitap ola-
cak hacimdeyken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını ‘Hasan’a Mektuplar’ 
ismi altında 1964 yılında yayımlandı. Ankara-Keçiören’deki Bağlum  kabristanına defnedildi. 

Size Bıraktım
Bana Mevlana’yı, Yunus’u verin
Mecnun’u, Leyla’yı size bıraktım.
Kırk yıldır susuzum, bir tas su verin
Irmağı, deryayı size bıraktım.

Talipli değilim şöhrete, şana,
Makamı, rütbeyi yük etmem cana
Dostluk, sevgi, şefkat yetişir bana,
Dövüşü, kavgayı size bıraktım.

Zaman yoktur ekip, biçip, sürmeme
Ham topraktan haram mahsul dermeme
Bir tek gönül kâfi gelir girmeme
Konağı, sarayı size bıraktım.

Çokta değil, hakta buldum huzuru,
İstediğim alınteri, göznuru
Benliği, kibiri, iğrenç gururu
Faizi, bankayı size bıraktım.

Hiç biriniz telaş etmesin boşa,
Doyacak gözünüz toprağa, taşa,
Beni inancımla koyun başbaşa,
Top yekün dünyayı size bıraktım.
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MUHSİN YAZICIOĞLU 
(31 Aralık 1954; Elmalı, Şarkışla – 25 Mart 2009; Göksun), Türk siyasetçi, veteriner hekim 
ve ülkücü lider. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı; 19, 20, ve 23. dönem TBMM Sivas 
milletvekili ve Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. 25 Mart 2009 
tarihinde helikopter kazasında Kahramanmaraş’ta şüpheli bir şekilde şehit olmuştur.

Üşüyorum
Bir coşku var içimde bugün
Kıpır kıpır
Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum
Gözlerim, parke parke taş duvarlarda
Açılıyor hayal pencerelerim
Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum

Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum
Kekik kokulu koyaklardan aşarak
Güvercinler ülkesinde dolaşıyor
Bir çeşme başı arıyorum

Huzur dolu içimde
Ben sonsuzluğu düşünüyorum
Ey bu sonsuzluğun sahibi
Sana ulaşmak istiyorum
Durun, kapanmayın pencerelerim
Güneşimi kapatmayın
Beton çok soğuk,
Üşüyorum.
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Durmaz keramet satar,
Ahir zaman şeyhleri.
Her gün battıkça batar,
Ahir zaman şeyhleri.

Farzı geriye atar,
Nafile oruç tutar,
Dini paraya satar,
Ahir zaman şeyhleri.

Beline kuşak bağlar,
Sözleri yürek dağlar,
Para toplarken ağlar,
Ahir zaman şeyhleri.

Ağlaması göz boyar,
Her gün ayağı kayar,
Kendini adam sayar,
Ahir zaman şeyhleri.

Başına sarık sarar,
Kendine mürid arar,
İlmi yok neye yarar,
Ahir zaman şeyhleri.

Dünyaya kucak açar,
Zoru görünce kaçar,
Her yere küfür saçar,
Ahir zaman şeyhleri.

Şeyhlik ulu bir iştir,
Hakka doğru gidiştir,
Yaklaşılmaz ateştir,
Ahir zaman şeyhleri.

Salih şeyhler nerdedir,
Kötüler her yerdedir,
Hak yoluna perdedir,
Ahir zaman şeyhleri

AHMED YESEVİ 
(1093, Sayram - 1166, Türkistan (Yesi)), Türk mutasavvıf ve Alevî Türkmen bir şair. Ta-
rihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı unvanını taşır. Tam adı: Ahmed bin İbrâhim bin 
İlyâs Yesevî idi. Yesevîlik adı verilen tasavvufî akımının mimârı olan “Hazret-i Türkistan” 
nâmıyla da meşhur “Hâce Ahmed Yesevî” müridi Hacı Bektaş Veli gibi bir İslâm âlimidir. 
Ortaya koyduğu öğreti yöntemleriyle Alevî-Bektâşî Tarikâtı ile Sünni İslam’ı da bir hayli 
derinden etkilemiş olan bir şahsiyettir.

Ahir Zaman Şeyhleri
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ŞEMSİ TEBRİZİ

(1185-1248), İranlı mutasavvıf. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin gönül dünyasında büyük de-
ğişikliklere sebep olan ve Mevlânâ tarafından yazılan ilâhî aşk şiirlerinden oluşan “Dîvân-ı 
Şems-î Tebrîzî” adındaki nazım eser sayesinde tanınan Mevlana’nın sohbet şeyhidir.

Berrak bir gönülden,

Kirli su akmaz.

Güzel bir ruhtan,

Kötü söz çıkmaz.

ZİYA PAŞA

Doğum adıyla Abdülhamid Ziyâeddin (d. 1829, İstanbul - ö. 17 Mayıs 1880, Adana), Tan-
zimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair. Osmanlı İmparatorluğu’nda 19’uncu 
yüzyılın en önemli devlet adamlarından birisidir ve Tanzimat edebiyatının en fazla eser 
veren yazarlarındandır. Şinasi ve Namık Kemal ile birlikte “Batılılaşma” kavramını ilk defa 
ortaya atan Osmanlı aydınları arasında yer alır.

Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim

Gaflet ile görmez kuyuyu rehgüzerinde

Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizamat

Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
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CAHİT ZARİFOĞLU 

(1 Temmuz 1940, Ankara - 7 Haziran 1987, İstanbul) Türk şair ve yazar. Çocukluğu Si-

verek, Maraş ve Ankara’da geçti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve 

Edebiyatı bölümünü bitirdi.

Bayram Tebriği

Büyüklerin ellerinden,

Küçüklerin gözlerinden,

Suriye’nin toprağından,

Bosna’nın bayrağından,

Ebu Zer’in yalnızlığından,

Bilal-i Habeşi’nin ilk ezanından,

Tarık bin Ziyad’ın kılıcından,

Gazze’nin gözyaşından öpüyoruz…

İyi bayramlar meleklerin şehri Gazze.

İyi bayramlar utancımız, açlığımız Afrika.

İyi bayramlar Ömer Muhtar’ın soylu çocukları.

İyi bayramlar acının, ölümün başkenti Hama.

İyi bayramlar Recep onbaşı, Salih uzman, er Mehmet.

İyi bayramlar kırılganlıklar, üzüntüler.

İyi bayramlar ey hüzün.

İyi bayramlar dostlarım,

Arkadaşlarım, sevdiklerim…
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NİYAZİ MISRİ 

(9 Mart 1618 - 16 Mart 1694), 17. yüzyılda yaşamış Halvetiye tarikatının Mısriyye kolu-
nun kurucusu olan mutasavvıf ve şair. Niyâzî-i Mısrî’nin asıl adı Mehmed olup, 9 Mart 
1618’de Malatya’nın şimdiki adı Soğanlı olan Aspozi kasabasında dünyaya gelmiştir. 
Babası, yöresinin önde gelenlerinden Nakşibendiyye tarikatı mensubu Soğancızâde Ali 
Çelebi’dir. Niyâzî ve Mısrî ise mahlaslarıdır. Mısrî mahlası tahsilini Mısır’da yaptığından 
dolayıdır. Çeşitli medreselerde eğitim görmüş ve farklı yerlerde tasavvuf bilgisini geliştir-
miştir. 1655 yılında Halveti şeyhi Sinan-ı Ümmi’den hilafet alarak irşada mezun kılınmış, 
memleketin pek çok yerinde vaazlar vererek halkı irşad etmeye çalışmıştır.   

Derman arardım derdime ,

Derdim bana derman imiş.

Burhan sorardım aslıma,

Aslım bana bürhan imiş.
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NASREDDİN HOCA 

(1208, Hortu - 1284, Akşehir), Anadolu Selçukluları döneminde Hortu ile Akşehir ve çev-

resinde yaşayan efsanevi kişi. Çoğunlukla hazırcevap ve mizah anlayışını haiz bir bilge 

olarak aksettirildiği hikâyelerle tanınan Nasreddin Hoca’nın gerçekte yaşayıp yaşamadı-

ğına, yaşadıysa gerçek kişiliğinin ne olduğuna dair tartışmalar olmakla birlikte gerçek bir 

tarihî kişilik olduğuna dair bazı belgeler bulunmaktadır.

Adam olmanın yolu kulaktır.

Bilen birisi konuşurken

Can kulağı ile dinlemeli,

Bu arada kendi söylediği

Sözü de kulağı işitmeli.

İMAM AZAM EBU HANİFE

Ebû Hanîfe veya tam adıyla Ebu Hanîfe Numân bin Sabit bin Zûtâ bin Mâh (d. 699, Kufe - 

ö. Eylül 767, Bağdat) İslam dininin dört fıkıh mezhebinden birisi olan Hanefi mezhebinin 

kurucusu ve Sünni fıkhının en büyük üstâdı sayılan İslam fıkıh ve hadis bilgini. Asıl adı 

“Nu’man bin Sâbit” olup sevenlerince ismi “İmâm-ı Â’zam” unvanıyla birlikte anılır.

Doğmamış, doğrulmamış ve 

hiçbir şeyde kendine denk olmayan

Allah’ı tesbih ederim.

Beni gören, yerimi bilen,

Beni rızıklandıran ve beni unutmayan

Allah’ı tesbih ederim.
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MATURİDİ 

(863-944) Semerkandlı din bilgini. Maturidi meshebinin kurucusudur. Semerkand yakınla-

rındaki Maturidi bucağında doğdu, aynı kentde öldü. Gerçek adı Ebu Mansur Muhammed 

B. Mahmud’tur. Doğduğu yerin adından dolayı Maturidi diye anılmıştır.

İman; kalp ile tasdik, dil ile ikrardır.

Din; Allah’ı bilmek ve O’na ibadet etmektir.

Allah Bir’dir.

Allahü Teala akdim olan Zati ile vardır.
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ATİLLA İLHAN 
(15 Haziran 1925 - 10 Ekim 2005), Türk şair, romancı, düşünür, deneme yazarı, gazeteci, 
senarist ve eleştirmen. Aydın çalışmalarıyla Türk edebiyat ve düşünce dünyasına önemli 
katkıları olmuştur. Tiyatro ve sinema sanatçısı Çolpan İlhan’ın ağabeyidir.

Ben Sana Mecburum
Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum
Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur?
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor
Kaldırımda yağmur kokusu
Ben sana mecburum, sen yoksun
Fatih’te yoksul bir gramofon çalıyor
Eski zamanlardan bir cuma çalıyor
Durup köşe başında deliksiz dinlesem
Sana kullanılmamış bir gök getirsem
Haftalar ellerimde ufalanıyor
Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem?
Ben sana mecburum, sen yoksun
Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Bu kurtlar sofrasında belki zor
Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Sus deyip adınla başlıyorum
İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
Hayır başka türlü olmayacak
Ben sana mecburum, bilemezsin
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ALİYA İZZETBEGOVİÇ 

(d. 8 Ağustos 1925 - ö. 19 Ekim 2003), Bosnalı devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek’in 

ilk cumhurbaşkanı.

İktidara gelirseniz,

hal ve hareketlerinize dikkat edin.

Kibirli olmayın,

kendini beğenmişlik etmeyin.

Size ait olmayan şeyleri almayın,

Güçsüzlere yardım edin,

Ahlak kurallarına uyun.

Unutmayın ki,

Sonsuz iktidar yoktur,

Her iktidar geçicidir ve herkes,

Er veya geç,

Önce milletin,

Nihayet Allah’ın önünde hesap verecektir.
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SELAHADDİN EYYUBİ 
(1138 – 4 Mart 1193) veya tam ismiyle el-Melik el-Nasır Ebu’l Muzaffer Selahaddin Yūsūf 

bin Necmeddin Eyyub bin Şadi, Eyyubi hanedanının kurucusu ve ilk hükûmdarı. 1187’de 

Kutsal Toprakları Haçlılardan geri almak için büyük bir ordu kurdu. Komutasındaki ordu-

suyla beraber 4 Temmuz 1187’de Hıttin Muharebesi’nde Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy’un 

ordusunu neredeyse tamamen yok etti. 2 Ekim 1187’de ise Kudüs’ü Haçlı kuvvetlerinden 

alarak, kentte 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son verdi.

Bizim görevimiz,

karşımızdaki düşmanın azlığına ve çokluğuna göre,

savaşıp savaşmamaya karar vermek değildir.

Bizim görevimiz,

Onlarla Allah’ın adı yüce olsun

Sonuna kadar savaşmak,

gerektiğinde şehit olabilmektir.
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SULTAN MUHAMMED ALPARSLAN

Alp Arslan veya unvanlarıyla Adud’üd-devle Ebû Şüca’ Muhammed Alp Arslan bin Davud, 

(d. 20 Ocak 1029 - ö. 24 Kasım 1072), Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci sultanı olan Türk 

hükümdar. Alp Arslan, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişlerini ve mücadelesini 

yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Gerçek adı Muhammed olup, daha çok unvanı 

olan Alp Arslan adıyla tanınmaktadır.

Yarabbi!

Seni Kendime vekil yapıyor,

Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor,

Senin uğrunda savaşıyorum.

Bana yardım et,

Sözlerimde hilaf varsa beni kahret.

SABA MELİKESİ BELKIS 

(Habeşçe: Nigist Saba), günümüz Habeşistan (Etiyopya) veya Yemen’in olduğu toprak-

larda hüküm sürdüğü farz edilen, tarih öncesi Saba Krallığı’nın hükümdarıdır. Modern 

arkeoloji bu krallığın mevcudiyeti konusunda şüphecidir. Kitabı Mukaddes’te kraliçenin 

isminden bahsedilmez. Habeş kültüründe “bu şekilde değil, böyle değil” gibi anlamlara 

gelen Makeda ismiyle anılır. İslam kültüründe Belkıs olarak bilinir. Ayrıca bazı kaynaklar-

da Lilith, Nikaule veya Nicaula (Nikola) olarak da geçer.

Alemlerin Rabbi’ne teslim oldum.
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BU GÖNLÜM

N’oldı bu gönlüm n’oldı bu gönlüm
Derd ü gam ile doldı bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm

Yan ey gönül yan yan ey gönül yan
Yanmadan oldı derdine derman
Pervane gibi pervane gibi
Şem’ine aşkın yandı bu gönlüm

Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendü de buldu kendüde buldu
Matlabını hoş buldı bu gönlüm

Bayrami indi Bayrami indi
Bayram idersin yar ile şimdi
Hamd ü senalar ham ü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm

SEN SENİ BİL
Bilmek istersen seni,
Can içre ara canı.
Geç canından bul anı,
Sen seni bil, sen seni.

Kim bildi efalini,
Ol bildi sıfatını,
Anda gördü zatını,
Sen seni bil, sen seni.

Görünen sıfatındır,
O’nu gören zatındır,
Gayri ne hacetindir,
Sen seni bil, sen seni.

Kim ki hayrete vardı,
Nura müstagrak oldu,
Tevhidi zatı buldu,
Sen seni bil, sen seni.

Bayram sözünü bildi,
Bileni anda buldu,
Bulan ol, kendi oldu,
Sen seni bil, sen seni.

HACI BAYRAM VELİ

(d. 1352, Ankara - ö. 1430, Ankara), Türk mutasavvıf ve şair. Safevî Tarikâtı büyüklerin-
den Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî’nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i 
Veli’nin müridi ve Bayramîyye Tarikâtı’nın kurucusudur. Türbesi, Ankara’da Hacı Bayram 
Câmii’nin bitişiğinde bulunmaktadır.
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İBN RÜŞD 

(Künyesi Ebū’l-Velīd Muhammed ibn Ahmed ibn Muhammed ibn Rüşd  d. 14 Nisan 1126 - 
ö. 10 Aralık 1198), Endülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhçı, matematikçi ve tıpçı. Kurtuba’da 
doğdu ve Marakeş, Fas’ta öldü. Tercüme ve yorumlamalarıyla Aristo’yu Avrupa’ya yeniden 
tanıtmıştır. İslam felsefesinde Aristocu akım olan meşşailiğin temsilcilerindendir.

Allah göklerin ve yerin nurudur.

Allah’ın varlığının,

İlimde derinleşenler tarafından akıl ve bilgi yoluyla kavranması, adeta gözlerin hatta ya-
rasaların gözlerinin güneş ışığı karşısındaki durumlarını andırır.

Buda gösteriyor ki,

Allah’ın nur ile anlatılması

her seviyeden insan için uygun düşmektedir.
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PROF. DR. MUSTAFA ALTINBAŞ

1956 yılında Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Şahinler Köyü’nde dünyaya geldi. Ankara’da İskitler 
Yenituran İlkokulu, Etlik Ortaokulu, Aydınlıkevler Lisesini okudu. Almanya’da Bochum’da Ruhr 
Üniversitesi (Fizikum) ve Essen Üniversitesi (Klinikum) Tıp Fakültesini bitirdi. Erciyes Üniversite-
sinde 1996 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör oldu. Halen Dış-
kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Klinik Şefliğini yürütmektedir.

Kanser
29.05.2015 - ADANA
 
“Tümör” deniyormuş ona tıpta,
Acı çektirerek öldürürmüş sonunda,
Bulantı-kusma, yorgunluk cabası;
Çaresi yokmuş tedavi alsan da.
 
Kemoterapi hastayı zehirliyormuş,
Radyoterapi ise organı yakıyormuş.
Ameliyat olanın yaşama şansı var;
Erken tanı olursa hasta kurtuluyormuş.
 
Tedavi alırsan yan etkisi oldukça çok,
Tedavisiz takipte yaşama şansı pek yok.
Ağrı, uykusuzluk, bitkinlik bezdirir;
İştah yok, kitleler büyüdü, karın hep tok.
 
Akıllı ilaçlar dahi fayda etmedi, progresyon,
İmünoterapiye ulaşılamadı, başladı depresyon.
Destek tedavisi ile göz biraz açıldı;
Kaçınılmaz son yaklaştı, kalmadı palyasyon.
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CİHAN SEVİM

1960 Tokat/Reşadiye doğumlu. İlkokul’u köyünde, ortaokul ve liseyi Ankara’da tamamladı. 
Hacettepe Üniversitesi SİYO  mezunu. Gazi Üniversitesi  Kazaları  Araştırma ve Önleme  
Enstitüsünde yüksek lisans  yaptı. Sanatoryum Hastanesi ve Ankara Numune  Hastanesin 
de  müdür yardımcısı ve Müdürlük görevlerinde  bulundu. 1990 yılından itibaren bu yana 
ORTADOĞU ailesinin bir neferi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 cocuk, 3 torun sahibidir.

İnanır Mısın…

Resmine bakarak dün akşam yine 
Ağladım sevdiğim inanır mısın…
O ıssız karanlık sensiz gecede
Seni  gördüm güzelim inanır mısın…

Maziye karıştı o aşk o sevgi
Ne zaman başladı ne çabuk bitti
Bak günler  haftalar, seneler geçti
Seni  unutmadım  inanır mısın…

Issız yerler benim mekanım oldu
Verdiğin resmin tek tesellim oldu
Umut  bahçem  yeşildi, sen gittin soldu
Ben daha solmadım inanır mısın
Ben daha ölmedim  inanır mısın…
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Beşikler vermişim Nuh’a
Salıncaklar, hamaklar,
Havva Ana’n dünkü çocuk sayılır,
Anadolu’yum ben,
Tanıyor musun?

Utanırım,
Utanırım fukaralıktan,
Ele, güne karşı çıplak…
Üşür fidelerim,
Harmanım kesat,
Kardeşliğin, çalışmanın
Beraberliğin,
Atom güllerinin katmer açtığı,
Şairlerin, bilginlerin dünyalarında,

Kalmışım bir başıma,
Bir başıma ve uzak
Biliyor musun?

Binlerce yıl sağılmışım,
Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
Nazlı, seher- sabah uykularımı
Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,
Haraç salmışlar üstüme.
Ne İskender takmışım,
Ne şah ne sultan
Göçüp gitmişler, gölgesiz!
Selam etmişim dostuma
Ve dayatmışım…
Görüyor musun?

Nasıl severim bir bilsen.
Köroğlu’yu,
Karayılanı,
Meçhul Askeri…
Sonra Pir sultanı ve Bedrettin’i.
Sonra kalem yazmaz,
Bir nice sevda…
Bir bilsen,

AHMED ARİF 

(d. 23 Nisan 1927, Diyarbakır - ö. 2 Haziran 1991, Ankara), Türk şair ve gazeteci. Asıl adı Ahmet 
Hamdi Önal’dır. Ahmed Arif’in babası Türk, annesi ise Kürt’tür.  Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi 
sanatçılarca birçok şiiri bestelendi. Ankara’da yalnız yaşadığı evinde 2 Haziran 1991 tarihinde 
geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 

Anadolu
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Onlar beni nasıl severdi.
Bir bilsen, Urfa’da kurşun atanı
Minareden, barikattan,
Selvi dalından,
Ölüme nasıl gülerdi.
Bilmeni mutlak isterim,
Duyuyor musun?

Öyle yıkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip…
Nerede olursan ol,
İçerde dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne-üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının…
Dayan kitap ile,
Dayan iş ile.
Tırnak ile diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile,
Dayan rüsva etme beni,

Gör, nasıl yeniden yaratıldım,
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım,
Oğullarım var gelecekte,
Herbiri vazgeçilmez cihan parçası,
Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,
Anlıyor musun?
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ŞÜKRÜ ERBAŞ

Türk şair ve yazar. 7 Eylül 1953 tarihinde, Yozgat’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi-

ni burada tamamladı. İlerleyen yıllarda kayıt yaptırdığı Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü’nden 1987 yılında mezun oldu.

Ağaran Bir Suyum 

Nerden mi anlıyorum yaşlandığımı 

Kadınlar gittikçe daha güzel 

Güneş daha hızlı adımlıyor gökyüzünü 

Sular daha soğuk rüzgar daha serin 

Eskiden her konuda konuşurdum istekle 

Bir geniş gülümsemeyle dinliyorum şimdi 

Kurtulmak için çırpındığım çocukluğu 

Yeniden öğreniyorum çocuklardan şaşarak 

Birisi bir şarkı söylemesin kederle 

Tenimde bir titreme kirpiklerimde buğu 

Kısa söz basit eşya kedi sevgisi 

Aktıkça ağaran bir suyum zamanın ırmağında 

Nerden mi anlıyorum yaşlandığımı 

Kadınlar daha güzel kadınlar daha uzak...
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LAO TZU 

Kimi Pinyin kullanılmayan eski kaynaklarda adı Lao Tzu, Lao Tse, Laotze diye geçer. Lao 

Çince ‘yaşlı’, Zi ise ‘üstad’, ‘bilge’ anlamına gelir. Tao Düşüncesi’nin kurucusu kabul edilen 

önemli bir Çin düşünürüdür. Dao De Çing kitabının yazarıdır.

• Kendine inancı olan bir kimse,

başkalarını ikna etmeye çalışmaz.

Kendini bilen kimse,

başkalarının onayına ihtiyaç duymaz.

Bir kimse kendini benimsediğinde,

tüm dünya onu olduğu gibi kabul eder.

   

• Şu 3 şey boşunadır;

1. Aptala nasihat etmek,

2. Cahil ile tartışmak,

3. İki yüzlü ile dost olmak.



133

İBN HALDUN

Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî (27 Mayıs 1332, Tunus – 19 

Mart 1406, Kahire) veya tanınan kısa adıyla İbn Haldun, modern historiyografinin, sosyolo-

jinin ve iktisatın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisi.

ZAMAN duygularınla ölçülür; 

Bekleyince yavaşlar,

Gecikince hızlanır,

Üzülünce can yakar,

Mutlu olunca kısalır,

Acı çekince bitmek bilmez,

Sıkılınca uzar. 
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DOSTOYEVSKİ

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski (d. 11 Kasım 1821,  Moskova - ö. 9 Şubat 1881, Sankt-

Peterburg), Rus roman yazarı. Çocukluğu sarhoş bir baba ve hasta bir anne arasında 

geçiren Dostoyevski, annesinin ölümünden sonra Petersburg’daki Mühendis Okulu’na 

girdi. Babasının ölüm haberini burada aldı. Okulu başarıyla bitirdikten sonra istihkâm 

bölüğüne girdi. Bir yıl sonra istifa ederek buradan ayrıldı. Ordudan ayrıldıktan sonra ede-

biyata yönelen Dostoyevski’nin ilk kitabı İnsancıklar, 1846 yılında yayımlandı.

Herkesi öldürüyoruz sevgili dostum. 

Kimini kurşunlarla,

Kimini sözlerle,

Kimini yaptıklarımızla, ve

Kimini de yapmadıklarımızla. 
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Yavaş yavaş ölürler,
Seyahat etmeyenler,
Yavaş yavaş ölürler okumayanlar,
müzik dinlemeyenler,
Vicdanlarında hoş görmeyi 
barındırmayanlar.

Yavaş yavaş ölürler,
İzzet-i nefislerini yıkanlar
Hiçbir zaman yardım istemeyenler.

Yavaş yavaş ölürler
Alışkanlıklara esir olanlar,
Her gün aynı yolları yürüyenler,
Ufuklarını genişletmeyen ve
değiştirmeyenler,
Elbiselerinin rengini değiştirme
 riskine bile girmeyen,
veya bir yabancı ile konuşmayanlar.

Yavaş yavaş ölürler
İhtiraslardan ve verdikleri
 heyecanlardan kaçınanlar,
tamir edilen kırık kalplerin
 gözlerindeki pırıltıyı
görmek istemekten kaçınanlar
yavaş yavaş ölürler.

Yavaş yavaş ölürler
Aşkta veya işte bedbaht olup
 istikamet değiştirmeyenler,
Rüyalarını gerçekleştirmek için
 risk almayanlar,
Hayatlarında bir kez dahi
mantıklı tavsiyelerin
dışına çıkmamış olanlar
Yavaş yavaş ölürler.

PABLO NERUDA 

Doğum adıyla Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto (12 Temmuz 1904; Parral, Şili - 23 Eylül 
1973, Santiago), Şilili yazar ve şair.
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FRİEDRİCH NİETZSCHE

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15 Ekim 1844 – 25 Ağustos 1900), Alman filolog, filozof, 

kültür eleştirmeni, şair ve besteci. Din, ahlâk, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine 

metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmıştır.

İnsanoğlu da ağaca benzer,

ne denli yükseğe ve

ışığa çıkmak isterse,

o denli kök salar,

aşağılara,

karanlığa, 

deliliğe, 

kötülüğe.
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FRİDA KAHLO

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon (6 Temmuz 1907 - 13 Temmuz 1954), Meksikalı 

ressam. Bir yirminci yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelen ressam, resimlerinin yanı 

sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleri ile tanınır. Sanatı, sürrealist olarak tanım-

lanmışsa da kendisi bu tanımı reddetmiştir. Ressam Diego Rivera’nın eşidir.

Kadınları bu kadar yoran şeyi biliyorum;

Dağılanı toplama arzusu.

Sadece dağılan evi barkı değil,

Dağılan her şeyi.

Yuvayı,

Çocukları,

Gençliği,

Dargınlığı,

Kırgınlığı,

Yaşayamamayı,

Geceyi,

Gündüzü,

Her şeyi.
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LEONARDO DA VİNCİ

Leonardo di ser Piero da Vinci  (15 Nisan 1452 - 2 Mayıs 1519), Rönesans döneminde 

yaşamış İtalyan hezârfen, döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, 

mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartogra-

fı, yazarı ve ressamıdır. En tanınmış yapıtları Vitruvius Adamı (1490-1492), Mona Lisa 

(1503-1507) ve Son Akşam Yemeği’dir (1495-1497). Rönesans sanatını doruğuna ulaştır-

mış, yalnız sanat yapısına değil, çeşitli alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanı-

nan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından ve dehalarından biri kabul edilir. 

Bakıp görmeyenlerden,

Konuşup dinlemeyenlerden,

Dokunup hissetmeyenlerden,

Uzak durun!
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BLAİSE PASCAL 
(19 Haziran 1623 – 19 Ağustos 1662), Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünürdür. En bili-
nen temel eseri Düşünceler’dir.

Bütün insanlar mutluluğu arar,

Bunun hiçbir istisnası yoktur…

Bütün insanlar şikayet etmektedir;

Prensler, hizmetçiler, asiller, halk, yaşlı, genç,

Zayıf, eğitimli, cahil, sağlıklı, hasta,

Her zamanda, her dönemde, her şartta…

Boş yere etrafındaki her şeyle

boşluğu kapamaya çalışır,

o şeylerden hiçbiri ona yardımcı olamaz,

çünkü bu sonsuz boşluk

ancak sonsuz ve değişmez bir objeyle

yani Allah ile kapatılabilir.
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JORGE LUİS BORGES
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo (24 Ağustos 1899 - 14 Haziran 1986), Ar-
jantinli öykü, deneme yazarı, şair ve çevirmen. Büyülü gerçekçilik akımının önde gelen 
isimlerindendir ve gerçeküstücülük konusunda yazdığı denemeleri ile ünlüdür.

An’lar
Sil baştan yaşama şansım olsaydı eğer,
Oturup saymazdım eski yanlışlarımı
Kusursuz olmaya çalışmaz, rahat bırakırdım yüreğimi.
Ve elbette, çok daha coşku dolu olurdu sevdalarım
İçine az buçuk da ciddiyet katılmış.
Bu denli titiz olmazdım hiç, öyle bir şansım olsaydı eğer.
Korkmazdım daha çok riske girmekten.
Daha çok yolculuğa çıkar,
Gün doğumlarını kaçırmazdım asla;
Hele dağlara tırmanmanın keyfini.
Hiç bilmediğim yerlere giderdim gidebildiğine.

Doyasıya dondurma yer,
Boş verirdim kuru fasulyenin nimetlerine.
Öyle bir şansım olsaydı eğer,
Dertlerim de yaşamın gerçeğini taşırdı
Yalnızca düşlerin değil.
İşte hani onlardan,
Her dakikası verimli geçirenlerden biriydim.
Aynı an’lara geri dönebilseydim eğer,
Yalnızca iyi ve güzel olanları tutmak isterdim yeniden.

Öğrenemediyseniz hala, öğrenin artık ;
Yaşam, an’lardan oluşur.
Sadece an’lardan.
Şimdi’yi yakalayın.
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DALAİ LAMA

Tenzin Gyatso (d. 6 Temmuz 1935), 1950’den beri görevde bulunan 14. Dalay Lama’dır. 
Tibet’in Amdo ilinde çiftçilikle geçinen bir ailenin 16 çocuğundan 5.si olarak dünyaya 
gelmiştir. 17 Kasım 1950’de, 15 yaşında, Tibet’in devlet başkanı ve en önemli politik yö-
neticisi olarak atanmıştır. Kutsal Dalai Lama, barışçıl politikaları ve Tibet’in özgürlüğü için 
şiddet karşıtı mücadelesi nedeniyle 10 Aralık 1989’da Nobel Barış Ödülü almıştır. Kutsal 
Dalai Lama’nın Sonsuz Şefkat Bodhisatvası’nın bedenli bir ifadesi olduğuna inanılır.

İster bir gün,

İster bir yüzyıl yaşayalım,

Asıl soru hep var olur:

Hayatımızın amacı nedir,

Hayatımızı anlamlı kılan nedir?

Sevgi ve merhamet,

Lüks değil ihtiyaçtır.

Onlar olmadan,

İnsanlık ayakta kalamaz.
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NATSUME SŌSEKİ 

(9 Şubat 1867 - 9 Aralık 1916) Japon, İngiliz edebiyatı uzmanı, romancı. Uluslararası alan-

da sınırlı çevirileri dışında tanınmasa da, Japon-Rus Savaşı sonrası Japon Çağdaş Romanı-

na damgasını vurmuş en önemli yazardır. Batılı roman geleneği ile Japon geleneksel yazı 

geleneğini birleştirerek orijinal bir üslup kurmayı başardı.

Kırıldıkça değişirsin.

Değiştikçe güçlenirsin.

Güçlendikçe umursamazsın.

Onlara teşekkür et.
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ERİCH FROMM

(23 Mart 1900, Frankfurt - 18 Mart 1980), Yahudi kökenli Almanya doğumlu Amerikalı 

ünlü bir psikanalist, sosyolog ve filozoftur. Ruh bilimine Marksist-sosyalist ve insancıl yak-

laşımın en önemli temsilcilerindendir. Frankfurt Okulu ve okulun genel yaklaşım biçimi 

olan eleştirel teori için yaptığı katkılar ile de tanınmaktadır.

İnsan seviyorsa 2 şeyi yapmaz.

Aldatmaz ve ağlatmaz.

Çünkü aldatmak insan onuruna;

Ağlatmak ise insan yüreğine,

Yapılmış en çirkin saldırıdır.
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SADİ ŞİRAZİ

Şeyh Sadi-i Şirazi (d. 1210, Şiraz - ö. 1292, Şiraz), Fars şâir ve İslam âlimi. Salgur Atabegliği’nin 

hüküm sürdüğü sırada günümüz İran topraklarının Şiraz kentinde doğmuştur. Çocukken ba-

basını kaybedip dedesi ve amcası tarafından yetiştirilmiştir. Daha sonra Bağdat’a gidip Niza-

miye Medreseleri’nde öğrenimini tamamlamıştır. 30 yıl boyunca Hindistan ve Kuzey Afrika’yı 

dolaştıktan sonra 1256’da memleketi Şiraz’a dönerek şiirlerini yazmaya başlamıştır. 

• En üstün ahlaki hareket;

sana gelmeyen akrabaları ziyaret etmen,

Seni mahkûm edenlere,

İkramda bulunman ve 

Sana kötülük yapanları, affetmendir.

    

• En güzel köprü, gönüller arasında kurulandır.

En güzel göz, her şeye sevgiyle bakandır.

En güzel söz, yalansız olandır. 
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NİZAMÜLMÜLK 
Gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî (d. 10 Nisan 1018 - ö. 14 

Ekim 1092, Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Türk 

devlet adamı ve siyaset bilimcisi. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk’ün 

vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır. İsmi Nizamülmülk devletin dü-

zeni anlamına gelir.

Zulüm, devlete;

Nankörlük ise nimete son verir.
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İSAAC NEWTON 
(25 Aralık 1642 – 20 Mart 1726/27), İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof 

ve teolog. 1687’de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik 

mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur. Bu 

çalışmasında Newton evrensel kütleçekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş 

ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur. Newton 

bilim insanları tarafından tarihin en etkili insanlarından biri kabul edilmektedir. 1999’un 

sonlarında 100 ileri gelen fizikçiyle gerçekleştirilen milenyum oylamasında Newton, tüm 

zamanların en iyi fizikçileri arasında Albert Einstein’dan sonra 2. sırayı almıştır.

Tanrı,

Eserleri aracılığıyla bilinir.
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NEYZEN TEVFİK

Tevfik Kolaylı (24 Mart 1879 Bodrum - 28 Ocak 1953  İstanbul), ya da yaygın bilinen adıyla 

Neyzen Tevfik, taşlamalarıyla tanınan Türk neyzen ve şairdir. Taşlama kitaplarının yanı sıra, 

çeşitli taksimler ve saz semailerinin bestecisi olarak da bilinir. Osmanlı döneminde istibdata 

karşı, Cumhuriyet yıllarında ise devrimlere karşı gelenlere karşı hicvini kullanmış; haksızlı-

ğa, yolsuzluğa ve yozlaşmışlığa karşı şiirler yazmıştır. Birçok defa tutuklanmış, ama kısa süre 

sonra serbest bırakılmıştır. Bektaşi tekkesine mensup olmuş, hayatının büyük bölümünü 

İstanbul’da çeşitli hanlarda geçirmiştir. Son dönemlerinde Bakırköy Akıl Hastanesi’nde ken-

dine ayrılan 21. koğuşta kalmıştır. 

Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer

Ömrü fani gibidir, günde geçer, demde geçer

Gam karar eyliyemez, handei Hürrem de geçer

Devri şadi de geçer, gussai matem de geçer

Gece gündüz yok olur anı dem adem de geçer
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İSMET ÖZEL 

19 Eylül 1944, Kayseri, Türk şair ve yazar. Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim 

gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı’ndan 

mezun oldu. 2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği’nin kurucusudur. İstiklal Marşı 

Derneği fahri genel başkanıdır.

Hayat

Dört  şeyle kaimdir, derdi babam

su ve ateş ve toprak.

Ve rüzgar.

Ona kendimi sonradan ben ekledim

pişirilmiş çamurun zifiri kokusunu

ham yüreğin pütürlerini geçtim

gövdemi alemlere zerk ederek

var oldum kayrasıyla var edenin

eşref-i mahlukat

nedir bildim.
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AHMED HAŞİM 

(1887, Bağdat - 4 Haziran 1933, Kadıköy, İstanbul), sembolizmin öncülerinden Türk şairi. 

Bağdat’ta doğmuştur. Babasının Arabistan vilâyetlerindeki memuriyetleri sebebiyle düzensiz 

bir ilkokul tahsili gördü. Annesinin ölümü üzerine 12 yaşında babasıyla birlikte İstanbul’a gel-

di. 1897’de Galatasaray Sultanîsi’ne yatılı olarak verildi. 1924’te Paris’e, 1932’de de hastalığı 

sebebiyle Frankfurt’a gitti.

Merdiven

Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,

Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...

Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta,

Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,

Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

Bu bir lisân-ı hafîdir ki ruha dolmakta,

Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...
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HASAN ALİ YÜCEL 
17 Aralık 1897’de İstanbul - 26 Şubat 1961 İstanbul Türk felsefe öğretmeni, eski millî eğitim 
bakanı, Köy Enstitüleri’nin kurucusu. İstanbul Üniversitesi edebiyat fakültesi felsefe bölümü-
nü bitirdi ve 19 Aralık 1922’de öğretmenliğe başladı. 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tet-
kik Cemiyeti’nin (Türk Dil Kurumu) kurulmasıyla Hasan Âli Yücel etimoloji kolu başkanlığına 
getirildi. 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden İzmir milletvekili olarak meclise girdi ve 
art arda dört dönem milletvekilliği yaptı.
TEVHİD
Kul huvallahü ahad
Söyle, Allah birdir.

Tanrım, sana söylerim ki, birsin.
Kimdir, birsin diyen, bilirsin.

İmana adın yeter tanıktır,
Kalbiyle inanmayan sanıktır.

Kalmıştır  akıl bu yolda ürkek,
İspatını isteyendedir şek.

Olmuş güneşin, güneş delili,
İspatını istemez bedihi.

Bir ayrı nizam, odur şeriat.
Bilmez, aramaz yalın hakikat.

Ahkamı kuran odur beşerde,
Miyarı koyan o, hayr u şerde.

Nehy ile, emirledir devamı,
Maksat, yolu sokmaktır avamı.

Dindir fakat itikat Hakka,
Hiçbir şeye benzemez, o başka.



151

HİLMİ YAVUZ 
(d. 14 Nisan 1936, İstanbul) Türk yazar, şair ve akademisyen. Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini yarıda bıraktı. İngiltere’ye gitti. BBC’nin 
Türkçe bölümünde çalıştı. Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. 
Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli yayınevleri ve ansiklopedilerde görev aldı. Cumhuriyet, 
Milliyet, Yeni Ortam gazeteleri ve çeşitli dergilerde “Ali Hikmet” imzasıyla inceleme, eleştiri 
ve denemeler yazdı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 

KAAB İLE HIRKA
“beni örtün, beni örtün!”

bir şey var: eski sözleri
uzun ve anlaşılmaz şeylere gömdüm
gördüm: sözlerin kumunda
bir vaha idi yaz
duydum, yeşil kuş, hadra!
dedi, ‘siz,
ölmeden önce ölün!’

“beni örtün, beni örtün!”

gördüm: göğsünden kopan güneş’ti
yeşil sözü gördüm
avucunda doğan nehri
bir kemerdi; giyindim aşk’ı
hırkamı ördüm bürde!
dedi ‘üşüyordun,
sana verdim!’

“beni örtün, beni örtün!”
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DÜCANE CÜNDİOĞLU 

(21 Ocak 1962, Üsküdar, İstanbul) yazar, felsefeci. Siyasal olaylar içinde yer aldı. Bu eylem-

ler nedeniyle on sekiz yaşına varmadan iki kez hüküm giydi; siyasi tutuklu olarak cezaevine 

girdi ve dört yıla yakın cezaevinde kaldı.  Yeni Şafak gazetesinde on üç yıl boyunca sür-

dürdüğü köşe yazarlığını 5 Şubat 2011 tarihinde sonlandırdı. Büyükada’da inzivaya çekildi.

• Yarın ölecekmiş gibi sevmeyi bilmiyorsan,

hiç sevmemişsin demektir

• Yaşamı boyunca herkes  ‘‘birini’’ bulur,

ama ‘’birbirini’’ bulmak çok az insana nasip olur.

• Evlilik akitle,

aşk ahitle geçerlilik kazanır.

Akit tanık, rıza onay ister,

ahit istemez , ahde vefa edecek

bir yürek olsa kafidir.

• Ülke mahkeme salonu gibi,

kimse eleştirmiyor; suçluyor (itham),

açıklamıyor; savunuyor (müdafaa),

tartışmıyor; yargılıyor (infaz).
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Bu Vatan Kimin

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıra dağlar gibi duranlarındır,

Bir  tarih boyunca onun uğrunda,

Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,

Şahlanıp köpüren ırmaklarından,

Hudutlarda gaza bayraklarından

Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan

Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine

Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı bir yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay’ım ne desem ziyade değil,

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil,

Topun namlusundan görenlerindir.

ORHAN ŞAİK GÖKYAY 

(16 Temmuz 1902, İnebolu - 2 Aralık 1994), Türk edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı, şair, öğ-

retmen. “Bu Vatan Kimin” şiiri ile hafızalarda yer etmiş vatansever bir şairdir. Edebiyat ala-

nında şairliğinden çok eleştirmenliği ve araştırmacılığı ile öne çıktı. Dil konusunda yaptığı en 

önemli çalışma Dede Korkut hikâyeleri’ni sadeleştirmesidir. Yetmiş yıl boyunca öğretmenlik 

yaptı, binlerce öğrenci yetiştirdi.
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İşte O Şiir Bu!
Bu şiir, isimleri, Dedem Korkud’un Büyük 

Kahramanı Kanturalı’nın yavuklusu Salçan 

Hatun’un adıyla ayakdaş olan

Bütün gelinlik Türk kızlarına ithaf olunur.

Senden yüzyıl önce gelip, dünyada

Seni bekliyorum, o gün bu gündür...

Gâhi gurbetlerde, gâhi sılada.

Seni bekliyorum, o gün bu gündür...

Gözlerim yollarda, yolum uzakta,

Sen gül sularıyla yunmuş, kucakta,

Ben yapayalnız buz kesmiş yatakta

Seni bekliyorum, o gün bu gündür!

Gözlerin konuşkan, dilin çocuksu,

Gülücüklerin berrak bir içim su,

O nasıl kahkaha? Gökler dolusu...

Seni bekliyorum, o gün bu gündür...

Uyandım ki bakışların değişmiş,

Yürümen bambaşka... Şaşılacak iş!

Gördüğüm düş gerçeğe mi dönüşmüş?

Seni bekliyorum, o gün bu gündür.

Ölüm akla gelmez insan sevince,

Sonunu düşünmez inceden ince...

Ne gündüzüm gündüz, ne gecem gece

Seni bekliyorum, o gün bu gündür...

Desem tabir eder mi ki rüyamı?

Kabul etti deyim hayra yorar mı?

Umudum var, saracaktır yaramı,

Seni bekliyorum, o gün bu gündür...
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NECMETTİN HALİL ONAN 

(1902, Çatalca, Kocaeli - 17 Ağustos 1968, İstanbul), Türk şair, öğretmen, akademisyen, ede-

biyat tarihçisi. Türk edebiyatının artık klasikleşmiş eseri olan ve Türk ordusunun Çanakkale 

Savaşı’ndaki savunmasını anan “Bir Yolcuya” şiirini kaleme alan şairdir.

Bir Yolcuya

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bir tümsek, Anadolu’nda,

İstiklâl uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.



156

- Etmeden irtihal benki bende

Vardır tazim neşetim sende

Talip ol Serdai hikmet özünde

İlahi ente maksudi ve rızaike matlubi

- Okunuyor Kur’an hakkın kelamı

Hocanın kamıştan olur kalemi

Gelin Muhammede verin selamı

Selamı alıpta sevap yazan var

- Ağlama Serdai vardır dermanı

O derse olur, gelecektir zamanı

Düşme badire mazharı zuhur

Senide saracak sultanlar sultanı

- Aşk ile kime nasip olur Gaffar’en

Eyüp’ e yoldaşmışım kalsan Küffar’en

Cennet gülüne kim gider Hükmen’en

Kendini bulamadan Asafını ararsın 

AŞIK SERDAİ

Asıl ismi Molla Mustafa’dır. 19’cu yüzyılda Keskin Denek Dağı eteklerinde Gazibeyli Kö-
yünde yaşamıştır. Dulkadiroğlu Kırşehir Sancak beyi Şahruh beyin torunlarındandır. Ha-
len yörede halk aşığı olarak anılmaktadır. Ayrıca hiciv tarzındaki şiirleri vardır.
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MARTİN LİNGS 

(24 Ocak 1909, İngiltere –  12 Mayıs 2005, İngiltere), İngiliz tasavvuf bilimcisi. Tradisyonalist 
ve perennialist akımın öncü temsilcilerinden birisi olan Martin Lings, ünlü bir yazar, editör, 
mütercim ve araştırmacı kişiliğinin yanı sıra dini öğreti, kutsal metin, sembolizm, edebiyat ve 
sanat aracılığıyla ağırlıklı olarak Tanrı-insan ilişkisini terennüm eden bir şair olarak bilinmek-
tedir. 1938’de tanıştığı Kuzey Afrikalı Müslümanlar aracılığıyla sufi Şeyh Ahmed Alevî eş-Şazelî 
ile karşılaştı, Müslüman oldu. Ebubekir Siraceddin adını aldı. 1939 yılında Mısır’a gitti.

Hz. Muhammed’in Hayatı

Bahira, Ebu Talib’e hitaben;
Kardeşinin oğlunu ( Hz. Peygamber, o zaman 9 yaşında)
Ülkene geri götür ve onu Yahudilerden koru.
Çünkü benim bildiğimi onlarda bilirler,
görürlerse ona kötülük yaparlar.
Kardeşinin oğlunun geleceğinde,
Büyük sırlar gizli.

Varaka;
‘’Varaka’nın nefsine hakim olana yemin ederim ki Muhammed’e, Musa’ya gelen Namus 
( Kutsal Yazıt) gelmiştir.
Muhammed halkının peygamberidir.
‘’ Git onu teskin et diye eşi Hatice’ye söylemiştir.
Varaka; Muhammed’e
‘’ Sana yalancı diyecekler,
kötü davranacaklar,
sana savaş açacaklar,
seni kovacaklar ;
ben o günleri görürsem
Allah için sana yardım edeceğim’’.
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Tekerleme
Levni
Çiçeğe arı, arıya asel
Abdala boru, boruya gazel
Şaire türkü, türküye güzel
Güzele gerdan, ne güzel uymuş

Kediye sıçan, sıçana kovuk
Meclise kelam, kelama doruk
Hastaya çorba, çorbaya koruk
Koruğa havan, ne güzel uymuş

Kapıya kilit, kilide miftah
Dervişe hırka, hırkaya külah
Kahveye yaran, yarana meddah
Meddaha yalan, ne güzel uymuş

Yayana atlı, atlıya koşu,
Dallıya kuşak, kuşağa poşu,
Sohbete helva, helvaya turşu
Turşuya soğan, ne güzel uymuş

Yağlığa nakış, nakışa ipek
Üstada hüner, hünere emek
Levni’ye güzel, güzele döşek
Döşeğe yorgan, ne güzel uymuş

RUHİ SU
(d. 20 Ekim 1912; Van - ö. 20 Eylül 1985; İstanbul), Türk halk müziği sanatçısıdır. Ço-
cukluğunun büyük bir bölümünü, evlatlık olarak yanlarına verildiği yoksul bir aile ve 
daha sonra da Adana Öksüzler Yurdu’nda (Darül Eytam) geçirdi. 1942’de Ankara Devlet 
Konservatuvarını’nın Şan bölümünü bitirdi. Ruhi Su, ölümüne kadar 16 tane 45’lik plak, 
11 uzunçalar çıkardı.
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Harab Ettin Tütün Beni

Doktorlar boşa mı söyler? 
İçmen deyi telkin eyler
Duyun ey hanımlar,beyler
Harab etti tütün beni

Sağlam idim, oldum çürük
Sinem oldu sanki körük
Uykuda dahi öksürük
Harab etti tütün beni

Yılandaki zehir gibi
Afet yapan nehir gibi
Bombalanmış şehir gibi
Harab etti tütün beni

ŞEMSİ YASTIMAN
(10 Temmuz 1923, Kırşehir - 10 Temmuz 1994, Lapseki), Türk halk müziği sanatçısı. Türk 
Halk Müziği’ne kaynak kişi ve derleyici kimliği ile emeği geçmiş büyük halk sanatkârıdır. 
Asıl adı “Mehmet Galip Şemsettin” olan Şemsi Yastıman, saza ve söze ilgisi küçük yaş-
larda başladı. O yıllarda Kırşehir ustalarından etkilendi. Ankara’da bulunduğu yıllarda 
“Yağcıoğlu Fehmi Efe” ve “Genç Osman”ın müzik meclislerine girerek kendini ve sazını 
geliştirdi. Sahneye çıkması da bu yıllara rastlar.

Bir süre İzmir’de yaşayan ve burada evlenen Şemsi Yastıman, daha sonra İstanbul’a yer-
leşti. Semsi Yastıman, özellikle halk müziği geleneğinin çalıp-söyleme tarzını benimsemiş 
bir halk sanatkârı olarak adından söz ettirdi. Âşıklık geleneğinin çeşitli türlerinde seslen-
dirdiği eserlerle ve bilhassa dönemi içinde unutulmaya yüz tutmuş olan destan ve taşla-
maları ile sevildi. Memleketi Kırşehir’in müzik potansiyelinin geniş kitlelere tanıtılmasına 
önayak oldu. Sanatçı kişiliği yanında, kendi adını taşıyan dükkânında saz dersleri vererek 
pek çok sanatçı yetiştirdi. (bkz. Hasan Cihat Örter, Serhan Yastıman) Türk halk müziği 
konusunda çeşitli kitaplar yayınlayarak kültür hayatına hizmetlerde bulundu.
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TANZANYA 

1. Kuzeyde Kenya ve Uganda, Batı’da Ruanda, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhu-

riyeti, Güneybatı’da Zambiya, Güney ‘de Malavi ve Mozambik ile komşudur,

2. Doğusunda Hint Okyanus‘u bulunur,

3. Nüfusu 52 milyon. Yüzölçümü 945.087 km karedir, 1 dolar = 2275 Tanzanya Şilini, 

yaklaşık 200 dolar asgari ücret, doktorlar 500 dolar civarında kazanıyor, Tanzanya 

da ortalama ömür 55 yaş,

4. Başkent Dodoma (1 milyon nüfuslu), Darüsselam (5 milyon nüfuslu) eski başkenti,

5. Afrika’nın en yüksek zirvesi olan Kilimanjaro (5895 m),

6. Afrika‘nın üç büyük nehri Nil, Kongo, ve Zambezi’nin kaynakları Tanzanya‘dadır,
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7. Afrika‘nın en büyük gölü Viktorya ve ikinci büyük gölü Tanganyika, üçüncü büyük 

gölü Malavi, Tanzanya‘dadır,

8. On bir milli park var, en önemlisi Serengeti Milli Parkı,

9. Nüfusun % 50’si müslüman, % 30’u hıristiyan ve % 20’si animisttir. Hıristiyanlar ve 

Araplar çok zengin durumda,

10. Zengibar Adasında (2 milyon nüfuslu) halkın hemen hemen tamamı müslümandır, 

Zengibar’da baharat bahçelerinin olduğu orman alan, köle satış yeri, Zengibar’a pa-

saport kontrolünde gidiliyor, 50 dolar girişte vize ücreti alınıyor, Zengibar Tanzanya‘ya 

bağlı özerk bir bölge, Zengibar‘da Mahkum Ada’sında 500 yıllık kaplumbağalar yaşıyor,

11. Tanzanya dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir, genelde Müslüman’lar yoksul,

12. Nüfusun % 80’i tarım sektöründe çalışıyor. Tarım tüm Afrika ‘yı doyuracak düzeyde 

zengin, Tanzanya ‘da 25 milyon büyükbaş hayvan var,

13. 1890 da yapılan anlaşmayla Zengibar ve Pemba adaları İngiltere ‘ye, Tanzanya ‘nın 

kara kısmı Almanlar’a verildi. 1961 de bağımsızlığını kazandı,

14. 1929 da Afrika Derneği ve 1933 de Tanzanya İslam Cemiyeti ilk kurulan İslami teşkilatlardır,

15. TANZANYA’da bir laf vardır, ”HAKUNA MATATA” yani, Takma kafana her şey yolun-

da...” bunu dibine kadar Tanzanya ‘da yaşıyorsunuz,
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16. Tanzanya Serengeti (Sonsuz Düzlük) Milli Parkı

1. Afrika denince akla ilk gelen yer Serengeti Milli Parkı ...

2. Belgesellerde izlerken bile insanı heyecanlandıran tabiat harikası...

3. Serengeti’de yaşayan Masai Kabilesi, renkli kıyafetleri ve ilginç dansları ile dikkat 
çekiyor,inek eti, inek sütü ve inek kanı ile besleniyorlar,

4. Serengeti , Tanzanya ‘nın Arusha şehrinde,

5. Arusha, Afrika ‘nın en büyük dağı Kilimanjaro ‘ya (5 bin 895 m) 65 km uzaklıkta,

6. Serengeti Milli Parkı içinde Loungelar da konaklayabilirsiniz,

7. Serengeti size Safari Ruhunu yaşatır,

8. Her gün safariler sabah 04:30 da başlar, araçların içinde başlar ve içinde sonlanır,

9. Serengeti ‘de gece uyurken dışardan gelen ve daha önce hiçbir yerde duymadığınız 
hayvan sesleri, ilk önce çok tedirgin etse de bir süre sonra alışıp huzurlu uyuyorsunuz,

10. Tanzanya Serengeti (Sonsuz Düzlük) Milli Parkı ...

15 bin km kare , Afrika ‘nın 5 büyükleri olan Aslan, Fil, Leopar, Gergedan, Bufalo hepsi görü-
lür ; Zürafa, Çıta, Ceylan, Timsah, Su Aygırları, Zebra, Antilop, Sırtlan, Kartal, Baykuş, Şahin, 
Akbaba , Fil, Geyik, Kertenkele, Goril, Yaban Domuzu, Manda, Maymun, Flamingolar...

UNESCO Dünya Miras LİSTESİ’nde...

Dünyanın en büyük vahşi yaşam koruma alanıdır.

Dünyanın en büyük ve en uzun göçüne ev sahipliği yapar.

Yırtıcı Hayvanlar ...

Safari...

Mayıs 2019 Tanzanya
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FİNLANDİYA

1. Nüfus 5,5 milyon, başkenti Helsinki. Kuzey Avrupa ‘da Baltık Denizi kıyısında bir 

Kuzey Avrupa ülkesi.

Doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç, batısında İsveç yer alır.

Resmî dili Fince ve İsveç ‘çe.

Yarı başkanlık sistemiyle yönetiliyor.Yüzölçümü 338.424 km karedir.Finlandiya dün-

ya üzerinde en çok göle sahip ülke (187.888 göl bulunmaktadır).

2. Turku, Tampere, Vaasa , Oulu diğer önemli şehirleri.

3. Finlandiya halkı köken itibariyle Ural-Altay dil grubunun Ural kısmındadır. Fin dili 

yapısı Türk diline çok benzer.

4. Türkiye ile aynı zaman diliminde. Yaz aylarında güneş hiç batmıyor. Kışın da güneş 

15-16 da batıyor.

5. Son iki yılda Dünyanın en mutlu ülkesi seçilmiş. Hoşgörülü insanların ülkesi.
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6. Cep telefonu Nokia’yı çıkaran ülke. Kahve tüketiminde dünyada ilk sırada.Ülkede 

iki milyondan fazla sauna bulunuyor.Dünyanın en iyi pizzasına sahipler. Türk’ler 

çoğunlukla pizza sektöründe çalışıyorlar. Asgari ücret 1750 Euro civarında, işsizlik 

ücreti 600-750 Euro.

7. Boz ayılar, Finlandiya ‘nın sembolleridir.Dünyanın en temiz suyuna sahiptirler.Be-

yaz Zambaklar Ülkesi olarakta anılır.

8. Beyaz gecelerin yaşandığı, yazın güneşin hemen hiç batmadığı ülke. 21 saat oruç 

tutmuş Müslümanlar.

9. AB ülkesi, para birimi Euro. Dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkede eğitim 

herkese eşit ve ücretsiz verilir. Eğitim tamamen öğrencilerin mutluluklarına odaklı. 

Öğrenciler ezberlemek yerine görerek, keşfederek ve deneyimleyerek öğreniyorlar. 

Ödev kavramı ise neredeyse yok. Ders saati günde ortalama 4 saat. Öğrencilerin 

sosyalleşmesi için günde 75 dakika teneffüs veriliyor. Öğrenciler okula başladık-

tan sonra 6 yıl süresince sınavlara tabi tutulmuyorlar. Sınıfta sıralar, tahtalar yok. 

Öğrenciler sınıflara ayakkabılarını çıkararak giriyorlar. Öğrenciler öğretmenlerine 

ismiyle hitap edebiliyor. Aslında basit görünen bazı şeyler eğitim sisteminde nasıl 

da büyük önem kazanıyor, bunu görebiliyorsunuz.

10. Helsinki nüfusu 1 milyon, Dünya ‘nın en güzel Katedrali Helsinki ‘de, katedral 

şehrin sembolü.Helsinki, 2012 Dünya Tasarım Başkenti seçildi.Helsinki Senato 

Meydanı,Helsinki de tramvaylar oldukça popülerdir.

Türkiye ‘ye teknoloji satıyorlar.

Finlandiya doğal bir ülke.

Haziran 2019 Finlandiya
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İSVEÇ

1. İsveç Krallığı, Kuzey Avrupa‘daki İskandinavya Yarımadasın da yer alan bir ülkedir.

2. Komşuları batı ve kuzeyde Norveç, doğuda Finlandiya. Güneyinde yer alan Öre-

sund Köprüsü ile de Danimarka ‘ya bağlıdır.

3. Nüfusu 10 milyon, başkenti Stockholm. Para birimi İsveç Kronu.

4. Resmî dilleri; İsveççe, Fince, Yidiş, Çingenece.

5. Yüzölçümü 450.295 km karedir. Yüz ölçümü olarak AB’nin üçüncü büyük ülkesi.

6. Stockholm 2 milyon nüfuslu, Göteborg ve Malmö diğer büyük kentleri.

Kuzeyin Venedik‘i olarak bilinen, 14 adadan oluşan Stockholm. Malaren Gölü’nün 

Baltık Denizi ile birleştiği bölgede kuruludur.

Stockholm’de görülecek yerler; Gamla Stan, Vasa Müzesi, Stockholm Sarayı, Stock-

holm Belediye Binası, Skansen Açık Hava Müzesi, Storkyrkan Katedrali, Fotografis-

ka, Moderna Museet, Vasterlanggatan Caddesi, Gröna Lund, Nobel Müzesi, ABBA : 

The Museum, National Museum, Stockholm Halk Kütüphanesi, SkyView...
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7. İsveç, Ortaçağdan beri bağımsız tek ülkedir.

8. İsveç, parlementer monarşi ile yönetilen bir ülkedir.

9. 6 -16 yaş arası zorunlu eğitim vardır.

10. Bebek ölüm oranı dünyada en iyi 5 ülkeden biridir.

Güneşin batmadığı ülke. Kışın 08:00 de doğan güneş, 15:00 de batıyor. Yazın 03:00 

civarında doğan güneş, 22:00 civarında batıyor.

Ortalama aylık gelirleri 2000 dolar civarında.

Musluk suları içilebilir.

Skogskyrkogarden Mezarlığı, UNESCO Dünya Mirası listesinde.

Stockholm, 13. yüzyıldan beri bir İskandinavya kültür, siyaset, medya ve ekonomi 

merkezidir.

Haziran 2019 İSVEÇ



167

MALEZYA 
1. Malezya güler yüzlü insanların yaşadığı memleket.

Güney Doğu Asya’nın kalbinde stratejik bir noktada yer alır. Malezya Federasyo-
nu, 11 ayrı eyaletten oluşan Malezya Yarımadası ile birlikte 3 Federal Bölge ve 
Bornea’da bulunan Sabah ve Sarawak eyaletlerinden oluşur.

Bayrağında Ay Yıldız ve 14 çizgi bulunmaktadır.

Malezya ‘da 18 bin ada vardır.

2. Nüfus 32,5 milyon.

Yüzölçümü 329 bin 758 km karedir.

Başkent Kuala Lumpur.

3. %55’i Malay, %25’i Çin, %15’i Hint, %5’i de diğer etnik gruplardan oluşur.

4. %65’i Müslüman, diğerleri Budist, Hıristiyan, Ateist...

Malezya ‘nın resmî dini İslam’dır. Diğer tüm dinlere de özgürlük tanınmıştır.

5. Malezya parlementer demokrasi ve anayasal monarşi ile yönetilir.

Dili Malayca. Parası Malezya Ringgit (RM ). 1 Dolar = 4 RM.
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6. Komşuları ; Endonezya, Singapur, Tayland.

Malezya Yarımadası, Sabah ve Sarawak eyaletlerinden Güney Çin Denizi tarafından 
ayrılır.

7. Malezya Ekvator ‘un 2 ile 7 derece kuzeyinde bulunur. Yıl boyunca tek mevsim ya-
şayan sıcaklığı 30 derece civarında olan tropikal yağmur ormanları ve onların ba-
rındırdığı egzotik ve soyu tükenme tehlikesi altındaki birçok bitki ve hayvan türüne 
ev sahipliği yapar.

8. Kuala Lumpur 2,5 milyon nüfuslu.

Petronas İkiz Kuleleri 451,9 metre yükseklikte Dünya’nın en uzun ikiz kulesi. KL 
kulesi. Batu Mağaraları. Merkez Pazar ( Central Market). Çin Mahallesi. Bağımsızlık 
Meydanı ( Dataran Merdeka ). Milli saray ( Istana Negara ). Sultan Abdul Samad 
Binası. Parlemento. Milli Camii ( Masjid Negara ). Çin Tapınağı, Hindu Tapınağı.

9. Tun Abdul Razak Kültür Parkı, Botanik Bahçeleri, Orkide ve Amberçiçeği Bahçeleri, 
Kelebek Parkı, Kuş Parkı, Asean Heykel Bahçesi, Klcc Parkı, Titiwangsa Göl Bahçele-
ri, Milli Hayvanat Bahçesi...

Milli Müze, Malay Dünya Galerisi, İslami Sanatlar Müzesi, Asya Sanatlar Müzesi...

Milli Sanat Galerisi, Petronas Sanat Galerisi, Kraliyet Müzesi, Şehir Galerisi...

Milli Anıt, P. Ramlee Anıtı, Tun Abdul Razak Anıtı...

10. Dünyanın en iyi 100 üniversitesi içinde 5 üniversitesi var Malezya‘nın, Türkiye‘nin 
hiç bir üniversitesi yok ...

Kasım 2019

Malezya
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KATAR
1. Orta Doğu’da bir ülke.

Bir Basra Körfezi Ülkesi.

2. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan.

3. Nüfusu 3 milyon.

4. Kuzeybatısında Bahreyn, Batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik 
Arap Emirlikleri, kuzeyinde İran bulunur.

5. Yüzölçümü 11.586 km karedir.

6. Başkenti Doha’dır.

7. Para birimi; Katar riyali.

8. Sahip olduğu doğal gaz rezervleri sayesinde kişi başına düşen gelire göre dünyanın 
en zengin ülkesidir.

9. Katar’da yabancı ülkelerden yaklaşık 2 milyona yakın işçi çalışmaktadır.

10. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim tüm Katar vatandaşlarına ücretsizdir. Ka-
tar idari birim olarak 8 ayrı Belediyeye bölünmüştür. Bunlar; Ad Doha, Al Rayyan, El 
Şahaniye, Umm Salal, Al  Khor, Al Wakrah,  Al Daayen, Al Sahamal’dır.  

Kasım 2019
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ERZURUM
1. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Rakımı 1900 metre. Erzurum Asya için Batı’daki 

topraklar anlamına geliyor.
2. Nüfusu 780 bin, yüzölçümü 25.066 km karedir.
3. 20 ilçesi var ; Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köp-

rüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tor-
tum, Uzundere, Yakutiye’dir.

4. Erzurum ovası ile Palandöken dağının temas sahasında kurulmuştur.
5. Müslümanlar ilk Hz. Osman zamanında Erzurum ‘a girmişlerdir.
6. Erzurum, Anadolu ve Karadeniz ‘den doğuya giden büyük askeri ve ticari yolun üzerindedir.
7. 3 Temmuz 1919 da Erzurum Kongresi ‘ne ev sahipliği yaparak Mustafa Kemal Paşa ve silah 

arkadaşlarına destek vermiş, Türkiye Cumhuriyeti ‘nin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.
8. Erzurum ‘da Abdurrahman Gazi Hazretleri, Ankara’nın Hacı Bayram Veli’si gibi 

önemli bir kişi.
9. Erzurum ‘da Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi , eski dönemin önemli 

Üniversiteleri. Şu an Erzurum ‘da 350 bin öğrenci eğitim görüyor.
10. Üç Kümbetler, Ulu Camii, Erzurum Kalesi, Kongre Binası, Palandöken Kayak Merke-

zi, Lala Paşa Camii, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı , Mecidiye Tabyası, Tortum Şelale-
si, Atatürk Evi Müzesi, Saat Kulesi ...

Eylül 2019
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ERZİNCAN
1. Türkiye ‘nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alır.

2. Tarihte Mengüceklilere başkentlik yapmıştır.

3. Nüfus 226 bin, yüzölçümü 11.903 km karedir.

4. 9 ilçesi var, Erzincan, Üzümlü, Tercan, Çayırlı, Refahiye, Kemah, İliç, Otlukbeli, Kemaliye.

5. İpek yolu üzerindedir.

6. 900 yıl Türk’lerin hakimiyetinde olan bir bölgedir.

7. Fırat Nehrinin yukarı havzasında, kendisiyle aynı adı taşıyan ovanın ortasında yer alır.

8. Çağlayan Şelalesi (Girlevik Şelalesi) , il merkezine 30 km mesafede.

9. Terzibaba Hazretleri (Vallahi Dünya İçin Allah Demem.), Ankara’nın Hacı Bayram 
Velisi gibi büyük zat.

10. Mama Hatun Türbesi, Otlukbeli Gölü, Altıntepe Ören Yeri, Abrenk Kilisesi, Hıdır 
Abdal Sultan, Milli Gazi Türbesi...

Eylül 2019



172

ELAZIĞ

1. Türkiye ‘nin Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde yer alır. Gakkoş’u 
kardeş anlamında kullanırlar.

2. Nüfus 600 bin, yüzölçümü 8.455 km karedir. Eski adı Harput. El Aziz, mamur toprak 
demektir.

3. 11 ilçesi var ; Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, 
Palu, Sivrice, Merkez ilçedir.

4. Harput Kalesi ... Harput Dibek Kahvesi,

5. Ulu Camii...

6. Arap Baba Türbesi ve Camii,

7. Elazığ Buzluk Mağarası,

8. Elazığ Kültür Parkı, Mustafa Temizer Parkı,

9. Mesudiye Camii, İzzetpaşa Camii, Sara Hatun Camii,

10. Keban Barajı , Hazar Gölü , Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ...

Eylül 2019
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AĞRI DAĞI (ARARAT) ...
1. İshak Paşa Sarayı

Doğubayazıt - Ağrı

Çıldır Beyi İshak Paşa yaptırmış, ikinci Topkapı Sarayı olarak anılır...

2. Anadolu ‘daki ilk büyük Türk Şehri : AHLAT (İslam’ın Kubbesi)

Türk’lerin Anadolu ‘ya Giriş Kapısı...

3. Dünyanın ikinci, Türkiye ‘nin en büyük krater gölü NEMRUT GÖLÜ  (Rakımı 2247 m)

Uzunluk 4,9 km

Genişlik 2,1 km

Alan 12,36 km kare

Ortalama Derinlik 146 m

Dünya Mirası Sit Alanı ...

4. Ağrı Dağı (Ararat)

5.137 m rakımıyla, Türkiye’nin en yüksek dağıdır. 

Eylül 2019
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VAN

1. Türkiye‘nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Eski adı Tuşpa.

2. Nüfusu 1 milyon 200 bin, yüzölçümü 19.069 km karedir.

3. 13 ilçesi var; Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erçiş, Gevaş, Gürpınar, 

İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray, Tuşba’dır.

4. Tarihte Urartu Krallığının başkenti.

5. Dünyaca ünlü bir gözü mavi diğer gözü yeşil Van Kedisi.

6. Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Çavuştepe Kalesi.

7. Van Gölü, Türkiye‘nin en büyük gölü, sodalı.

8. Ağrı, Bitlis, Siirt, Hakkari ve İran‘la komşudur.

9. Akdamar Adası ayin törenleri şehri renkli bir havaya büründürür. Van’da 4 ada var.

10. Muradiye Şelalesi, Ulu Camii, Van Kalesi, Erçek Gölü, Hüsrev Paşa Camii, Van Kedi Evi ...

Eylül 2019
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 BİTLİS

1. Doğu Anadolu Bölgesinde bir şehir.

2. Komşuları: Siirt, Muş, ağrı, Van.

3. Bitlis Kaleleri ve İslam eserleriyle önemli bir ildir.

4. Nüfus: 200 bin.

5. İlçeleri: Merkez, Ahlat, Hizan, Adilcevaz, Güroymak, Mutki, Tatvan.

6. Yüzölçümü: 8.294 km karedir.

7. İsmi Makedonya Kralı Büyük İskender’in şehirdeki kaleyi yaptırttığı komutanların-
dan Bedlis’ten  gelmektedir.

8. ‘’ Vadideki Güzel Şehir’’ diye anılır.

9. Bitlis’teki 5 minare. Şu anda Ulu Cami, Şerefiye Camisi, Meydan Camisi, Gökmey-
dan Camisi adlı 4 tarihi camide 4 minare bulunmaktadır, beşinci minarenin nerede, 
hangi camide olduğu ve ne zaman yıkıldığı konusunda bilgi bulunmamaktadır.

10. Şehrin sembolü Bitlis Kalesi’dir.

Eylül 2019
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BİNGÖL

1. Doğu Anadolu Bölgesinde bir şehir.

2. Nüfusu: 110 bin.

3. Yüzölçümü: 8.125 km karedir.

4. İlçeleri: Merkez, Yedisu, Solhan, Yayladere, Kığı, Adaklı, Genç, Karlıova.

5. Komşuları: Muş, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır.

6. Bingöl ismi, Bingöl Dağı’ndan gelmektedir.

7. Yukarı Fırat bölümünde yer alır.

8. Bingöl yaylası, Şerafettin Yaylası,Çotla Yaylası, Hırkal Yaylası, Çavreş Yaylası, Kığı Yay-

lası, Karer Yaylası.

9. Yüzen Ada, Bingöl – Solhan karayolunda 4,5 km uzaklıktadır.

10. Sentarius Kalesi, Kral Kızı Kalesi, Kığı Kalesi. 

Eylül 2019
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MUŞ
1. Doğu Anadolu Bölgesinde bir şehir. Çavuş Dağı’nın kuzeydoğu eteklerinde kurulmuştur.
2. Yüzölçümü 2.604 km karedir.
3. Nüfusu 200 bin.
4. Komşuları: Ağrı, Bitlis, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır, Siirt .
5. İlçeleri: Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Varto, Malazgirt.
6. Lalesi ve üzümü ile tanınır.
7. Kent ve daha çok il Selçuklu dönemi eserleri; Malazgirt Savaşı ve Alpaslan ile özdeşleşmiştir.
8. Malazgirt Zaferinin eşsiz komutanı Büyük Türk Sultanı Alpaslan’dır.
9. 26 Ağustos 1071 Cuma günü ordugâhta kılınan Cuma namazından sonra Başkomu-

tan Sultan Muhammed Alpaslan askerlerine hitaben:’’ Düşman çok biz azız, şimdi 
burada, bu yerde sultan yok, bende bir er gibi savaşacağım, eğer şehit düşersem 
beni sırtımdaki ak kefenle gömün, Allah bizimle beraberdir’’ dedi. Ve 50 bin kişilik 
ordusuyla, 215bin kişilik güçlü Bizans ordusuna karşı savaşmaya başladı.26 Ağustos 
1071 günü Rehva Ovasında güneş batarken tarih muhteşem bir zafer destanına 
sahne oluyordu. Bizans ordusu ağır bir yenilgi alarak mağlup olmuştu.

10. Muş yüksek ve dağlık bir yöredir. Dağlar Güney Doğu Torosların uzantılarıdır.
Eylül 2019
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MALATYA

1. Türkiye‘nin Yukarı Fırat bölümünde yer alır. Malatya evine dönen anlamına gelir.

2. Nüfus 800 bin, yüzölçümü 12.313 km karedir.

3. İlçeleri 13; Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, 
Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt‘dur.

4. İlk olarak Hitit döneminde kurulmuştur.

5. Malatya, kayısı diyarı olarak bilinir. Dünya kuru kayısı üretiminin % 80’ini Malatya karşılar.

6. Malatya 2 Cumhurbaşkanı çıkarmış tek şehirdir (İsmet İnönü, Turgut Özal).

7. Turgut Özal Tabiat Parkı, Beydağı Tabiat Parkı, Günpınar Şelalesi, Tohma Kanyonu, 
Karakaya Barajı.

8. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Aslantepe Ören Yeri, Malatya Kalesi.

9. Malatya Müzesi, Etnografya Müzesi, Malatya Kent Müzesi, Şire Pazarı, Malatya 
Atatürk Evi.

10. Battal Gazi Ulu Camii, Yeni Cami... 

Eylül - 2019
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DENİZLİ
Denizli ‘de Antik Kent 
LAODİKYA
Avrupa ‘ya medeniyet taşıyan kent...
Bir kültür ve sanat kenti Laodikeia...
Antik Dönem’in inanç merkezi Laodikeia...
12-14 Nisan 2019 AÜTF 1983 Mezunları Denizli Buluşması...
Organizasyonu yapan Berk Onuk arkadaşımıza sonsuz teşekkürler...
Bizlere Denizli’de olağanüstü misafirperverlik gösteren Sema Ramazanoğlu arkadaşımıza 
sonsuz teşekkürler...
Tüm katılımcı arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler... 

“Nisan ayının bu iki güzel gününde, Sayın Bakanımız Dr Sema Ramazanoğlu’nun konuğu 
olarak Denizli’de idik. Sevgili ağabey ve ablalarımızla bu güzel kent bir kat daha güzel oldu. 
Ülkemizde ekonomiye pozitif yönde katkı sağlayan az sayıda ilimizden biri olan Denizli tu-
rizmde benzersiz kültürel mirası ve doğal güzellikleri ile olduğu kadar dokumacılıkta da 
önde gelen bir yurt köşesi. Bu güzel konaklama için sonsuz teşekkürler. Dr. Metin Özsoy’’

Nisan 2019
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KARABÜK
1. Türkiye‘nin kuzeyinde Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Nüfus 250 bin.

2. Komşuları: Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Çankırı, Bolu. 

3. İlçeleri: Safranbolu, Eskipazar, Merkez, Yenice, Ovacık, Eflani.

4. Safranbolu Evleri, Safranbolu Eski Çarşı, Safranbolu Kalesi, Safranbolu Yemeniciler.

5. Tokatlı Kanyonu, Bulak Mencilis Mağarası, Şeker Kanyonu, Yörük Köyü, Kaymakamlar Müze.

6. Hıdırlık Tepesi, Kristal Cam Teras, Mümtazlar Gezi Evi.

7. Tarihi Saat Kulesi, İncekaya Su Kemeri, Çitdere Tabiat Koruma alanı, Karabük Demir 

Çelik Sanayi Müzesi.

8. Köprülü Mehmet Paşa Camii, Kaçak Lütfiye Camii, Kazdağlı Camii, Ulu Camii, Hasan 

Dede Türbesi.

9. Kasım Sipahioğlu Konağı, Kahve Müzesi, Baklabostan Şelalesi, Eğriova Göleti, Sor-

gun Yaylası.

10. Erenler Tepesi, Orman Yangını Gözetleme Kulesi, Eskipazar (Hadriapolis Antik Kenti).

Mayıs 2019



181

ZONGULDAK 
1. Türkiye‘nin Batı Karadeniz Bölgesinde yer alır. Limanıyla Türkiye‘nin Karadeniz ülke-

leriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir. 
2. Türkiye‘nin en zengin taşkömürü madenlerini barındırır. 
3. Nüfusu 596.053.

Yüzölçümü 3.481 km karedir. 
4. İlçeleri; Karadeniz Ereğli, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Alaplı, Kilimli, Kozlu. 
5. Komşu iller; Düzce, Bolu, Karabük, Bartın. 
6. Madenlere selametle girilir, geçmiş olsun diye çıkılır. Umuduyla, hüznüyle ekmektir, 

emektir. Emeğin başkentidir. Mavi ile yeşilin dansı, kömürün katran karasıdır Zonguldak. 
7. Zonguldak Maden Müzesi, Gökgöl Mağarası, Varagel Tüneli, Ulutan Barajı, Har-

mankaya Şelalesi, Kozlu Aziziye Camii, Ilıksu Plajı, Değirmenağzı Plajı...
8. Zonguldak Roma İmparatorluğu’nun Ön Asya şehri olmuştur. 1460 yılında Fatih Sul-

tan Mehmet Amasra’yı fethetmesiyle birlikte Osmanlı toprağına katılmıştır. 
9. Zonguldak cumhuriyetin ilanından sonra il olarak kabul edilmiştir. Cumhuriyetin ilk şehridir. 
10. Zonguldak ismi, Fransızca zone (bölge) ve Türkçe göldağı sözcüklerinin birleşimiyle 

oluşmuştur. 

Ağustos 2020 
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AMASYA TAMİMİ
“ Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul’daki hükümet üzerine al-

dığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Ulusun bağımsızlığını yine ulu-

sun azim ve kararlılığı kurtaracaktır. “ 

22 Haziran 1919
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HZ. İDRİS

GÖBEKLİTEPE, bilinen ilk yerleşim yeridir. 

Türkiyenin en kıymetli tarihidir.

HZ. İDRİS PEYGAMBER

1. Kitab-ı Mukaddes kaynaklarında Hanok adıyla anılır. 

2. Tevrat’a göre iyi insanlarla Tanrı arasında bir aracıdır. 

3. Bütün kültürlerde daima bilgi, bilgelik ve insanlığa öğreten kişi olarak anılır. 

4. Kur’an da; hakikaten o, pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir 

konuma getirdik. 

5. Hz. Nuh’un üçüncü batından dedesidir. 

6. İlmin, medeniyetin ve akli sistemlerin kurucusudur. 

7. İdris kelimesi “ Ders anlatan, öğreten’’ anlamındadır. 
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8. Yıldızbilim, matematik, tıp, bitkilerin sırları, yazı yazmak, dikiş dikmek, terazi kul-

lanmak, remil gibi meslek ve sanatları insanlığa öğretmiştir. 

9. Yeryüzünde ilk defa demiri keşfedip ondan aletler yapmış, ziraati geliştirmiş, deri 

ve kumaşlardan elbise dikilmesini öğretmiştir. 

10. Batı’daki Hermetik gelenek insanlık tarihi boyunca güçlü bir etkiye sahip olup; bi-

lim, sanat ve felsefe öğretilerinin temeli hep İdris’e dayandırılır. 

11. On iki ayrı alanda bilgelik sistemi geliştirerek başıboş ve vahşi ortamda avcılık ve top-

layıcılıkla geçinen insanları, akıllarını kullanarak ilahi bir terbiyeye yönelten odur. 

12. İnsanoğlunun medeniyete giden yolda birlikte ve yerleşik yaşamasını, Allah’a iba-

det etmelerini, sadaka veya vergi vermelerini, adak sunmalarını birer görev olarak 

düzenlemiştir. 

13. İdris peygamber 243 yıl boyunca durmadan öğretmiştir. 

14. Tevrat’a göre insanoğluna yaptığı hizmetlere karşılık Tanrı onu gökte de meleklerin 

kralı yapmıştır. 

15. İdris peygamberin yaşadığı dönem günümüzden 12 bin yıl önceye tekabül eden 

GÖBEKLİTEPE’de avcılıktan tarım toplumuna geçiş süreciyle örtüşmektedir.
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DAĞISTAN CUMHURİYETİ
1. Dağıstan Cumhuriyeti, Rusya‘ya bağlı özerk bir devlettir. Kafkas Devletleri arasında 

nüfus ve yüzölçüm olarak en büyük olanıdır. Rusya Federasyonu’nun Avrupa’da ka-
lan kesiminin güney kısmında yer alır.

2. Şeyh Şamil’in memleketi, özgürlüğüne, onuruna ve dürüstlüğüne düşkün insanla-
rın diyarı. Sembolü kartal.

3. Dağıstan Rusya ‘da Dağlar Ülkesi anlamına gelen Strana Gor kelimesi kullanılır. Dağıstan 
bölgenin adıdır. Resmi dil Rusça’dır. Otuzun üzerinde yerel dil konuşulmaktadır. Dağıs-
tan ‘da 26 etnik grup yaşıyor, Rusya ‘da 36 etnik grup yaşıyor. Para birimi Rus Rublesi.

4. Dağıstan‘ın nüfusu 3 milyon. Yüzölçümü 50 bin km karedir. Hazar Denizine sahili 
400 km. Hazar denizine 5 ülkenin sahili var; Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Kaza-
kistan ve Rusya Federasyonu.

5. Dağıstan’da eğitim Rusça. Her etnik gruba kendi dilinde hafta da 2 gün eğitim ve-
riliyor. Dağıstan’da  aktif olan etnik milletler; Avarlar, Kumuklar, Azeriler, Çeçenler, 
Darginler, Lezgiler, Laklar, Tabasaranlar...

6. Rusya içindeki Kafkas Devletleri: Dağıstan, Çeçenistan, İnguşya, Karaçay-Çerkes, Kal-
muk, Adige, Kuzey Osetya, Kabardin-Balkar, Stavropol Krayı, Krasnoder Krayı, Astra-
han Oblastı. Rusya içindeki Kafkas Devletleri nüfusu 20 milyon civarında. Rusya’da 
yaşayan Müslüman nüfus 50 milyon civarında. Kafkas Devletleri arasında Dağıstan 
nüfus ve yüzölçüm olarak en büyük olanı ve Rusya içinde en hızlı nüfusu artan bölge.
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7. Dağıstan‘ın Doğusunda Hazar Denizi, Kuzeyinde Özerk Kalmuk Cumhuriyeti, Batı-
sında Özerk Çeçenistan Cumhuriyeti, Güneybatısında Gürcistan, Güneyinde Azer-
baycan bulunmaktadır.

8. Dağıstan‘ın 10 şehri var, hepsinin Hazar Denizine sahili var. Mahaçkale, Derbent, 
Kızılyar, Hasavyurt, Buynakski, Kaspiksi, İzberbaş ülkenin önemli şehirlerindendir. 
Dağıstan‘ın % 99’u Müslüman, Şafi Mezhebi çoğunlukta.

9. Mahaçkale: Dağıstan‘ın başkenti. Nüfusu 600 bin. Mahaçkale ‘nin eski adı İnci Kale, 
Şeyh Şamil hatırasına Şamil Kale olarakta anılmaktadır.
Derbent: Dağıstan‘ın ikinci büyük şehri. Nüfusu 150 bin. Derbent Kalesi Sasaniler-
den kalma, Çin Seddi gibi ihtişamlı. İlk mescid Cuma Camii. Derbent şehrinin tarihi 
yapıları 2003 yılında UNESCO tarafından Dünya Tarihi Mirası olarak ilan edilmiştir. 
Derbent kapıların kapısı anlamına gelir, İpek yolu üzerindedir.

10. Dağıstan ‘da tarım ve hayvancılık geçim kaynağı. Sovyetler döneminde ülkenin et 
ihtiyaçlarının çoğu Dağıstan ‘dan karşılanırmış. Havalimanı ‘nı Rus polisler kontrol 
ediyor. Yeşil pasaporta da vize uygulanıyor. İstanbul-Mahaçkale uçakla 2 saat, ha-
valimanında pasaport kontrolü de 2 saat sürüyor. Dağıstan ‘da misafire hiç bir har-
cama yaptırmıyorlar, teklif bile edemiyoruz, ayıp olur diyorlar.

Dağıstan; disiplin, hukuk, cesaret ülkesi ...
“-İslam bir nurdur,
Müslüman o ışığa giden insandır.
Dağıstan‘lı
Prof. Dr. Amarom Magomed
Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğretim Üyesi”
“-Ölüm bizi Allah’ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik O’nun eserlerini 
gördük, O’nun emirlerindeki isabete inandık, O’nun eserlerine gönlümüzden vurulduk. 
Şimdi de sevine sevine O’na kavuşmayı özlemeliyiz.
Ölüm kafirler için bir azap bir ızdıraptır.
Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.  Şeyh Şamil’’ 

Nisan 2019
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AYDER YAYLASI

1. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kaçkar Dağları Milli Parkı (51.500 hektarlık bir alan) 
içinde yer alan Dünya’nın  her yerinden ziyaretçi çeken yayla, tabiatın tüm güzel-
liklerini üzerinde taşıyor.

2. Rize’ye 100 km, Ardeşen’den dönülerek Çamlıhemşin’e 20 km uzaklıkta, rakımı 
2 bin metreye kadar çıkan; çam, ladin, kayın,  gürgen, kestane, köknar ormanla-
rıyla kaplı; şelaleleri, kaplıcaları, türlü çiçekleri, yeşilin her tonuyla karşılaştığınız, 
1994’de Milli Park unvanını alan Ayder Yaylası turizm ve eğlence merkezi.

3. Türkiye’nin en yağışlı bölgesi Ayder Yaylası. Ayder’de yağmur altında romantik yü-
rüyüşler yapabilirsiniz.

4. Parkın içerisinde göller, şelaleler, vadiler, çayırlar, nice türlü bitkiler ve hayvanlar 
vardır. Dağ keçisi, kurt, ayı, domuz, tilki, geyik, sansar, çakal, sülün, kartal, doğan, 
atmaca, şahin, yaban tavuğu… gibi canlılarla karşılaşabilirsiniz.

5. Büyüleyici güzelliği olan Fırtına deresi, 57 km  uzunluğa sahip, burada kamp ve raf-
ting yapabilirsiniz. Zepline(yükseklik korkun yoksa taşkın derenin üzerinde karşıya 
geçebilirsiniz.)Doğa yürüyüşleri (tracking), Jeep safari, olta balıkçılığı yapabilirsiniz.
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6. Gelintülü Şelalesi, dağlardan düşen bir gelin tülü görünümde. Şelalenin dere ile 
birleştiği yerde suların dinlendirici ses dalgaları eşiğindeki manzarası muhteşem.

7. Ayder kaplıcaları, şifa arayanlara sımsıcak doğal sular. (55 derecelik sıcak, kokusuz 
şifalı su). Kaplıcalardaki şifalı suların tadını çıkarabilirsiniz.

8. Zil Kalesi, Şenyuva Köprüsü, Kobaş Köprüsü, MikronKöprüsü. Orman, Fırtına Dere-
si, sisler muhteşem bir görüntü oluşturmakta.

9. Karadeniz lezzetlerini tadabilirsiniz. Mıhlaması, mısır unundan ekmeği, laz böreği, 
hoşmer, lahana sarması, turşu kavurması, hamsi, alabalık, Rize kavurması, tereyağ, 
bal, kaymak, dağ çileği ve ÇAY…

10. Ayder Yaylasında ahşap evlerde, lüks otel ve butik otellerde konaklayabilirsiniz. 
Doğa ile iç içe yaşamayı sevenler camping alanlarında kamp yapabilirler.

Kemençe nameleri ile horon çekebilir, salıncaklarda sallanabilir, mutluluk ve huzu-
runuz tavan yapabilir…

Ağustos 2019
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YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI - BOLU
1. Batı Karadeniz Bölgesinde , 7 adet doğa harikası heyelan gölü. 
2. Bolu’nun 42 km kuzeyinde, 2020 hektarlık alanda yer alır. 
3. Milli park bünyesinde,

Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl vardır. 
4. Bu göller arasında 100 m yükselti farkı bulunan iki plato üzerindedir. 
5. Büyükgöl, Yedigöller’de canlı alabalık yetiştirilmesi için damızlık amaçlı kullanılmaktadır. 
6. Nazlıgöl, dibinden sızdırdığı bol miktarda su, gölün kuzeydoğusunda yüzeye çıkarak 

bir şelalenin oluşmasına sebep olduğundan “ Şelale Gölü “ adı da verilir. 
7. Çok sayıda bitki türünü içeren milli park, yurdumuzun en güzel, karışık doğal or-

manlarına sahiptir. 
8. Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, kavak, çam, köknar, fındık, ıhla-

mur ve dışbudak ağaçları yüksek boylu ve düzgün gövdelidir. 
9. Yaban hayvanlarından ayı, domuz, kurt, tilki, sansar, sincap, geyik, karaca ve tavşan 

ile kuşlardan yabani ördek, yabani güvercin ve keklik vardır. 
10. Milli park sahasında 100’ün üzerinde kuş türü tesbit edilmiştir. 

Yedigöller Milli Parkı tam bir doğa cenneti durumundadır..
31 Temmuz 2020
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MATEMATİK SORU
SORU: Bir kare 16 eşit parçaya  bölünmüş.  1’den 16’a kadar tüm rakamları birer kez 
kullanarak, sağdan sola, yukarıdan aşağıya, köşeden köşeye ve kare şeklinde  4 rakam 
toplamını 34 olarak bulunuz.

Bu kutunun toplamı 34 ######### Bu kutunun toplamı 34

######### Bu kutunun toplamı 34

#########

Bu kutunun toplamı 34 ######### Bu kutunun toplamı 34

34 34 34 34

CEVAP:

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1
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ALBATROS KUŞU 
1. Diomedeidae familyasını oluşturan kuş türlerine verilen ad. 

2. Hayatlarının çoğunu okyanuslarda saatlerce uçarak geçirirler. 

3. Yaşam süresi 80 yıl civarında, ağırlığı yaklaşık 5 kg. 

4. Kanat uzunluğu 4 metreye ulaşabilir. Uzun müddet kanat çırpmadan süzülerek 
uçabilir. 

5. Eşine olan sadakatiyle bilinir. 

6. Eşler birbirlerine son derece saygılı ve centilmendir. Saatlerce birbirlerine sevgi 
gösterisinde bulunurlar. 

7. Hayatının ilk senelerini uzun bir süre tek başına geçiren Albatros kuşları, yeterli 
erişkinliğe varana kadar yalnızdır. 

8. Kendilerine uygun eşi bulduktan sonra ise ömrünün geri kalanını yalnızca eşiyle 
birlikte geçirir. 

9. Dişi Albatros senede bir tek beyaz yumurta yumurtlar. Eşler nöbetleşerek kuluçka-
ya yatarlar. Eşlerden birisi denizde iken diğeri yumurtanın üzerinde bir hafta kadar 
oturabilir. 80 günlük kuluçka devresinden sonra çıkan yavruyu 8-9 ay sindirilmiş 
besinleri gagasına kusarak beslerler. 

10. Albatros kuşu yalnızdır, özgürdür.
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1. Mekke

2. Medine

3. Kudüs

4. Şam

5. İstanbul

6. Bağdat

7. Semerkand

8. Buhara

9. İsfahan

10. Kahire

11. Yesi

12. Merv

13. Rey

14. Gazne

15. Kabil

16. Duşanbe

17. Kaşgar

18. Celalabad

19. Nişabur

20. Oş

21. Vardar

22. Hacıbektaş

23. Konya

24. Harput

25. Limni

26. Taşkent

27. Otrar

28. Sayram

29. Tirmiz

30. Aşkabat

31. Harezm

32. Tebriz

33. Tus

34. Hemedan

35. Kozan

36. Bursa

37. Urfa

38. Kıbrıs

39. Peşte

40. Ankara

İSLAMIN 40 KAPISI
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ÖZLÜ SÖZLER
1. Mustafa Kemal Atatürk
• Milletin refah ve mutluluğa götürecek alanlarda güvenle, başarıyla yürüyebilmek 

yalnız bir şarta bağlıdır. Bu şart şudur: Milletin doğrudan kendi egemenliğine ken-
disinin sahip olmasıdır!

• Bugün bütün dünyanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar, Milli egemenlik!
• Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.
• Okuduğu her kitap aydınlanma savaşında kazanılan bir zaferdir.
• Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar.
• Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedef, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki or-

duya ihtiyaç  vardır. Biri vatanını hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin 
geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun  her ikiside kıymetlidir, yücedir.

• Millet sevgisi kadar mükafat yoktur.
• Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
• Milli egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok 

olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler, her tarafta yıkılmaya mahkumdur.
• Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını istememiştir.
• Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere 

yükselmeye layıksın.
• Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın düşüncesinden değil bütün millet fertleri-

nin arzularının, emellerinin bileşkesinden ibarettir.
• Bütün dünya bilsin ki, benim için tek yandaşlık vardır. Cumhuriyet yandaşlığı!
• Çocuklarımız artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıkla-

rını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye 
alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgi-
siyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıdır.

• Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığı-
sınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli 
olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız, sizlerden çok şey bekliyoruz.

• TBMM’nin bütün programlarının dayanağı şu 2 esastır: Tam bağımsızlık ve şartsız 
milli egemenlik!
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2. Cemil Meriç

• İslamiyet bütün insanlığa hitap eden tek dünya görüşüdür. Temeli vahdet, sevgi 

ve adalettir.

• Bütün insanlar doğuştan müsavidir.

• Bir kılıcın kazandığı zaferi başka bir kılıç yok edebilir. Kalemle yapılan fetihler tarihe 

mal olur, tarihe yani ebediyete.

3. Aliya İzzetbegoviç

• Bizde zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz, kitaba uyacağız.

• iki şeyden nefret ediyorum; dindar cahilden ve imansız alimden.

• Dünyada iyi, güzel, doğru olan her şeyin adı İslam’dır.

• İmanınıza, bayrağınıza ve devletinize sımsıkı sarılın. Dininizi, milletinizi koruyun. 

Kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir.

• Akıllı adam nasıl konuşacağını bilir. Hikmetli adam ise nasıl suskun kalınacağını da bilir.

• Dinde, ihtilal de acılar ve ızdıraplar içinde doğar; ikisi de refah ve konfor içinde yok olup gider.

4. Hz. Ömer

• Adalet mülkün (devletin) temelidir.

• Allah’tan korkandan daha güvenilir kimse yoktur.

• Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir.

• İyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir.

5. Hz. Ali

• İyi bir dilekle selamlanırsan, daha iyisiyle karşılık ver. Bir el sana ihsanda bulunursa, 

ona daha fazlasını ver. Bununla birlikte fazilet ilk başlayanadır.

• İnsanın kelamı, aklının terazisidir.

• Kardeşin senden alakasını kestiğinde ziyareti; yüz çevirdiğinde lütuf ve yakınlığı; 

cimrileştiğinde cömertçe harcamayı; uzaklaştığında yakınlaşmayı; sert tavır takın-

dığında yumuşak davranmayı; suç işlediğinde özrü kabul etmeyi üstlen.
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6. İbn Sina 
• Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.
• Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır.
• Hayatın genişliği uzunluğundan daha önemlidir.
• Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.
• Şüphe hastalıkların yarısıdır. İyimser olmak, olumlu düşünmek ilaçların yarısıdır. 

Sabır ise şifanın ilk adımıdır.
7. Fatih Sultan Mehmet
• Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın 

aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür. 
• Biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz.
8. Sadi Şirazi
• Sözünle, kendini küçültme! Az konuşan, hiçbir zaman mahcup olmaz.
• Lafta ölçü bilmeyen, edepsizlikte sınır tanımaz!
• Allah temiz insanların davranışlarına bir iken on yazar. Sen de kimde bir iyilik görür-

sen onun bazı kusurlarını  siliver. 
• Eğer düşmanın sana zarar vermesinden korkuyorsan iyilikle onun gönlünü bağlamalısın.
• Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmazsan, cahilsin demektir.
• Yanlış üslup, doğru sözün cellâdıdır.
• Başkasının ayıbını senin önünde sayıp döken, senin ayıbını da mutlaka başkalarına 

söyleyecektir.
• Sevgin yoksa dost arama.
9. İbn Haldun
• Kıtlık zamanlarında insanları açlık değil, alışmış oldukları tokluk öldürür.
• Geometri zekâyı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar. Onun bütün kanıtları açık ve dü-

zenlidir. Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi ner-
deyse imkânsızdır. Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşme-
si çok nadirdir. Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır. Eflatunun kapısında 
aşağıdaki sözlerin yazılı olduğu nakledilir.’’ Geometrici olmayan evimize giremez.’’
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10. Mevlana
• Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var.
• Her insan, kendi İsa’sına gebe Meryem’dir.
• Mutluluğu sende bulan senindir, ötesi misafir.
• Sen düşüncenden ibaretsin. Gül düşünür, gülistan olursun, diken düşünür, dikenlik olursun.
• Dünyada olabilecek her bir olay için misal âleminde sayısız ihtimal uyur. Siz ağzı-

nızdan çıkardığınız sözlerle ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel şeyler söyleyin ki güzel 
ihtimaller uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır.

• Asla geçmişte yaşama; ama daima geçmişten ders al.
• Kendisini bilen akıllı, karşısındakini bilen zeki, ikisini de bilen insan mükemmeldir.
• Sevgi, yürekli olana yakışır.
• Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşısındakinin anlayabildiği kadardır.
• Gözlerini kapa ve yürü, ta ki kalbin gözün olsun, sonra başka bir âlem görülecektir. 
• Bir beste ol arkandan hasretle söylesinler.
• Sen, sende kimin misafir olduğunu bilsen hiç üzülmezdin.
• İyiyi ara, güzeli ara, doğruyu ara, ama kusur arama.
• Unutmayın! Dünya da yaşamıyorsunuz, dünyadan geçiyorsunuz.
• Şükretmek panzehirdir, kahrı lütfa döndürür. 
• Cahil kimsenin yanında, kitap gibi sessiz ol.
• Sabır en büyük panzehirdir, zira öfkeyi rahmete döndürür.
• Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış, çünkü gün değişir, hakikat değişmez. 
11. Yunus Emre
• Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.
• Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur.
• Olsun be aldırma Yaradan vardır.

Sanma ki zalimin ettiği kardır.
Mazlumun ahı indirir şahı.
Her şeyin bir vakti vardır.

• Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.
• Ölüm haberi gelmeden,

Ecel yakamız almadan,
Azrail hamle kılmadan,
Gel dosta gidelim gönül.

• Eğer aşkı seversen can olasın,
Kamu derdine hem derman olasın.
Eğer aşkı seversen can olasın,
Gönüller tahtına sultan olasın.    
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12. Şemsi Tebrizi
• Bil ki güneşe bakmaya cesareti olmayan, gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya 

mahkûmdur.
• Rahmetin kapısı her an açık, senin kapın açık mı, sen ona bak.
• Kalk, silkelen, kendine gel, umutsuzluğa sarılma. Umutsuzluk şeytandan, ümit ise 

Allah’tandır.
• Edep aklın tercümanıdır, insan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıy-

metlidir.
• Bütün kâinat olanca katmanları ve karmaşasıyla insanın içinde gizlenmiştir.
13. İbn Arabi
• Sıkışmış birini görür de, onun sıkıntısını giderecek kudrette sende varsa, bil ki senin 

malında, onun hakkı vardır.
• Cehalet ölümdür. Bilim ise diriliş.
14. Aşık Veysel
• Madem ki görüyorsun, o vakit hoş gör!
• Kimine saz vermiş çalar eğlenir

Kimi zevk içinde güler eğlenir
Veysel gözyaşlarını siler eğlenir
Yeter gayri yumma gözün kör gibi 

15. Farabi
• Allah’ın var olduğunu biliyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz.
• Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır.
• Cahiller paranın peşine sırf onu elde etmek için düşerler. Para vasıtasıyla, paradan 

daha değerli bir şeye ulaşmanın yolunu bilmezler.
• Zamanın ters, sohbetin faydasız, herkesin bezgin ve her başın bir ağrı taşıdığını 

görünce, evime kapanıp haysiyetimi korudum.
16. Ahmet Yesevi
• Sözü söyledim, her kim olsa cemale talip

Canı cana bağlayıp, damarı ekleyip
Garip, yetim, fakirlerin gönlünü okşayıp
Gönlü katı kişilerden kaçtım ben işte

• Kafir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma, çünkü kalbi kırmak Allah’ı kırmaktır. Gön-
lü kırık zavallı garip birini görsen, yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı ol.
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17. Feriduddin Attar
• Para sevdasında olmayan kişi her nerede olursa olsun selamettedir.
• Avcılar, avladıkları kuşları satmak için bir kafeste besliyorlardı. Yem yedikçe şişman-

ladılar; içlerinden biri açlığa rağmen verilenleri yemedi. Öyle ki, bir gün kafesten çı-
kabilecek kadar zayıfladı; tellerin arasından uçup gitti. Diğerleri öylece bakakaldılar.

18. Hacı Bektaş Veli
• Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir.
• Beş şey bahtiyarlığın delilidir: Doğru sözlülük, doğru davranış, doğru düşünce, doğ-

rularla beraberlik, ailesi için helal kazanç peşinde olmak.
• Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.
• Adem, alem içinde; alem de Adem içinde.
19. Şeyh Edebali
• Hayatında 3 şeyden taviz verme: 

1-) En iyi yemeği ye; acıktığında yemek ye, en iyi yemeği yemiş olursun.
2-) En iyi yatakta uyu; çok çalış yorgun uyu, en iyi yatakta yatmış olursun.
3-) En iyi evde otur; insanların kalbinde yer et, en iyi evde oturmuş olursun.

• Dostunu görmek istersen oğul; darda gör, zorda gör, kavgada gör. Hele bir de men-
faatine dokun da gör!

20. Ali Şeriati
• İyi dost yalnızlıktan iyi, yalnızlıkta kötü bir dostla oturmaktan iyidir!
21. Yusuf Has Hacip
• İyilik; yokuş gibidir, tırmanana zor gelir.

Kötülük; iniş gibidir, yapana kolay gelir.
• İki şeyle insan yaşlanmaz; biri iyi tavır, biri iyi söz.
• İnsan, gönlünü çıkarıp avucuna koyarak başkaları önünde mahcup olmadan dolaşabilmelidir.
22. İbn Hazm
• Acıların çoğu, beklentilerin fazlalığındandır.
23. Lokman Hekim
• Beş huy size ahmağın kim olduğunu bildirir: Sebepsiz yere öfkelenen, faydasız söz söy-

leyen, herkese güvenen, lüzumsuz sorular soran, dostunu düşmanından ayıramaz olan.
24. İbn Rüşd 
• Nerde olursak olalım ilim ana yurdumuzdur. Cehalet yabancı bir yer.
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25. İmam Gazali
• Cehaletle gaflet her fenalığın anasıdır.
• Seven sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder.
26. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil
• Kadınlara hürmet et. Düşün ki, kadınlık insanlığın anasıdır.
27. Namık Kemal
• İnsan vatanını sever çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
28. Nurettin Topçu
• İnsan denen şahsiyet, köklerini maziye salmış bir ağaç gibidir. Kökler yüz yılların 

derinliğine gömülürse şahsiyet büyüktür. Bin yılları aşarsa şahsiyet harikadır.
• Davamız hayata uymak değil, hayatımızı Hakk’a uydurmaktır.
29. Hacı Bayram Veli
• Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne uçulur.
30. Neyzen Tevfik
• Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer, içsen de tükenir, içmesen de. Bu yüzden ha-

yattan tat almaya bak, çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da.
31. Necip Fazıl Kısakürek
• Neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık,

Anla ki, yok Allah’tan başkasıyla yakınlık.
• Sevdalın şu dağı del dese, koşar delersin,

İş Allah’a kaldımı, gücün yok sendelersin. 
32. Nazım Hikmet Ran
• Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi.
• Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek. Sevgi ne boğazda, ne mum ışığında ye-

mek yemek, ne de pahalı bir pırlanta demek. Sevgi, bir lokma da iki mutlu insan demek.
33. Mehmet Akif Ersoy
• Allah’a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol 

Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol.
34. Muhammed İkbal
• İster ferdi ister içtimai olsun dua, kâinatın dehşet verici sessizliği içinde, insanoğ-

lunun kendisine bir cevap bulmak için hissettiği derin hasret ve iştiyakın ifadesidir. 
35. Yaşar Kemal
• Hangi günü gördük akşam olmamış, hangi insanı gördük yara almamış.
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36. Oğuz Atay
• İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirinin kusurlarını hoş görmesiyle olur!
37. Nimetullah Veli
• Kendinin dışına bir adım at!

Bütün yol o tek adımdır.
38. İmam Maturidi
• İnsanlar Allah’ın varlığını ve birliğini fıtratları (genlerinde var olan özellik!) gereği aklen 

bulmak mecburiyetinde ve sorumluluğundadırlar. Aksi halde cehennemlik olurlar.
39. İbn Battuta
• Yolculuk, insanı önce sözsüz bırakır, sonra bir hikaye anlatıcısına dönüştürür.
40. Cemal Süreyya
• Sonbahar sanattır, diğerleri mevsim.
41. Ahi Evran Veli
• Eşine, işine, aşına özen göster.
42. Nizar Kabbani
• Sen kim olduğuna karar vermediğin zaman,

Senin kim olacağına başkaları karar verir.
43. Neşet Ertaş
• Hep yolcuyuz böyle geldik gideriz.
44. Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr
• Doğa yalnızca nicelik alanı değildir, güç ve teselli kaynağıdır.Manevi varlığın bütün 

meskenlerinin yukarısındadır ve ilahi hikmeti anlamanın ve derinlemesine düşün-
menin kaynağıdır. Doğaya yalnızca bedenlerimizi doyurmak ve ona barınak bulmak 
için değil, daha da önemlisi gönüllerimizi beslemek için de gerek duyarız. Vahiy 
olarak Kur’an’ın tamamlayıcısı olan doğa, manevi ihtiyaçlarımıza cevap verir.

45. Prof. Dr. Aziz Sancar
• Bütün enerjinizi işinize verin. Bilim öğrenmeye çalışın. Günlük dedikodularla, poli-

tikalarla uğraşmayın.
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46. Sabahattin Ali
• Kadın bir erkeğe varmaz, kadın bir erkeğe verilmez ve bir erkek bir kızı almaz,(almak, 

vermek) bu tabirler kadını kıymetten düşüren, ona ahkar ( en hakir) mahiyeti veren 
şeylerdir ve her şeyden evvel bu zihniyeti kadınlarımız kafalarından çıkartmalıdır. 
Memleketimizin kadın erkeklerini, biri diğerini sürükleyen ve taşıyan değil, el ele ve 
aynı tempoda yürüyen iki mahlûk olarak göreceğimiz günün uzak olmamasını dilerim.

47. Cenap Şahabettin 
• Avam, yalanla avutanı, hakikatle korkutana tercih eder.
48. Prof. Dr. İlber Ortaylı
• Türkler mülteci olarak başka ülkelere göç etmeyen tek millettir. Türkler savaş çıkar-

sa ya toprağında can verir, ya da sancağını dikip yeni bir devlet kurar.
49. Taşköprülü Zade
• İlim, aklın ibadetidir; belirli bir ibadeti yapan her bir organın bir tahareti vardır; 

öyleyse aklın tahareti ahlaktır.
50. La Edri ( Anonim)
• Kalan ömre inat,

Mutlu yaşamak bir sanat.
Bilen var mı?
Kalan kaç yıl?
Kaç ay?
Kaç gün?
Kaç saniye şu hayat?
Sevgiye dostluğa aç kol kanat,
Gerisi inan bana,
Teferruat!

51. Roger Garaudy
• İnsanın değeri, geleceğin inşasına katkısı nispetindedir.
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52. Nizamülmülk
• Dünyada ilimden iyi dostum yok.
53. Forough Farrokhzad
• Suyun yaratılışına hayranım. Eğer ağaca eşlik ederse onu tomurcuklandırır. Eğer 

ateşle temas ederse, onu söndürür. Eğer kirlilikler ile karşılaşırsa, onu temizler. 
Eğer un ile kucaklaşırsa onu pişirime hazır hale getirir. Eğer güneş ile birleşirse, 
gökkuşağı oluşur. Ancak yalnız kalırsa eğer, gitgide kokuşur.
Gönlümüz de suya benzer, başkaları ile olduğunda yaşayan ve etkileşebilendir, yal-
nızlıkta ise ölü ve tutuktur. ’’ Birlikte’’ olmalarımızın değerini bilelim.

54. Prof. Dr. Hüseyin Atay
• Ahlaklı olmak, mantıklı olmanın bir sonucudur. Mantıklı olmak ahlaklılığı doğurur. 

Mantık, düzenli ve insicamlı (tutarlı) konuşmaktır.
• Dürüst olmayan adil değildir.
• Düşünmek en büyük ibarettir. Düşünmenin ilk basamağı, bildiğini sorgulamaktır.
55. Emir Timur 
• Mademki gökte bir Tanrı var, dünya üzerinde de tek bir hükümdar olmalı. 
56. Ziya Paşa 
• Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.
57. Şeyh Şamil
• Ölüm bizi Allah’ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik O’nun eserlerini 

gördük, O’nun emirlerindeki isabete inandık, O’nun eserine gönlümüzden vurul-
duk. Şimdi de sevine sevine O’na kavuşmayı özlemeliyiz. Ölüm kâfirler için bir azap 
bir ızdıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.

58. Prof. Dr. Amaram Magomed
• İslam bir nurdur, Müslüman o ışığa giden insandır.
59. Fuzuli
• Sevdiğin şeylere sahip değilsen,

Sahip olduğun şeyleri seveceksin.
60. Prof. Dr. Gürsoy Solmaz
• Tevrat da ilk emir yaşat,

İncil de ilk emir sev,
Kur’an da ilk emir oku.
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61. Ömer Hayyam
• Aklı olan paraya değer vermez,

Ama parasız dünya da çekilmez;
Eli boş menekşe koynunu büker,
Gül altın kasede gülmezlik etmez. 

62. Özdemir Asaf
• Bunca boş konuşan insanın arasında, dilsiz olmak engel değil devrimdir.
63. Yahya Kemal Beyatlı
• Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir’den bak!

Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak!
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan;
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan;
O ilah isteyip eğlence hayalhanesine,
Çevirir camları birden peri kâşanesine.
Som ateşten bu saraylarla bütün karşı yaka,
Benzer üç bin sene evvelki mutandan şarka.
Mest olup içtiği altın şarabın zevkinden,
Elde bir kırmızı kaseyle ufuktan çekilen,
Nice yüz bin senedir şarkın ışık mimarı.
Böyle mamur eder ettikçe hayal Üsküdar’ı.
O ilahın bütün ilhamı fakat anidir;
Bu ateşten yaratılmış yapılar fanidir;
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı.

64. Hz. İbrahim
• Hiç kimse başkalarının suçundan dolayı sorumlu tutulamaz.
65. Hz. Musa
• Allah’ı kalbiyle ve aklınla sev, Allah’tan başka kimseye bağlanma, anne ve babana 

sevgi- saygı göster, öldürme, zina yapma, çalma, yalan söyleme, başkalarının malı-
na göz dikme, altı gün çalış - yedinci gün dinlen, Allah’a şirk koşma.

66. Hz. İsa
• Yedi ölümcül günahtan uzak dur; şehvet, oburluk, tembellik, gurur, hırs, kıskançlık, öfke.
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67. Hz. Davut
• Ne mutlu o insana ki; kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkârın yolunda durmaz, 

alaycıların arasında oturmaz, ancak zevkini Rabbi’nin yasasından alır ve gece gün-
düz onun üzerinde derin derin düşünür.

68. Hz. Ebubekir
• Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur.
69. Hz. Osman
• Biliniz ki Allah kiminle beraberse o hiç kimseden korkmaz.
70. Yavuz Sultan Selim
• Cesaret zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ölüme götürür.
71. İmam Azam Ebu Hanife
• Allah Teâlâ’nın sana vermiş olduğu mal, rızık ve makamla kanaat et, pek hırslı olma, 

insanoğlu mal, rızık ve makamından dolayı zulmeder. Sen ise bu nimetlerle zulmü 
ortadan kaldırmaya çalış.

72. Malcom X
• En iyi öğüt, örnek olmaktır.
73. Hz. Ayşe
• Rızık deyince aklına yenilip içilecek şeyler gelenin aklına şaşarım. Allah’ım akıl, ira-

de, hikmet, irfan, ihsan, muhabbet rızkımızı bol eyle.
74. Halide Edib Adıvar
• Kadınlar sade bal değil, zehir tesiri de yaparlar.
75. Fatma Aliye
• Kadınların en şiddetle müdafaa edecekleri şey başlarının örtüsüdür.
76. Cahit Sıtkı Tarancı
• Yaş otuzbeş yolun yarısı eder

Dante gibi ortasındayız ömrün
Delikanlı çağımızdaki cevher
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün
Gözünün yaşına bakmadan gider.

77. Hz. Hüseyin
• İnsanların en cömerdi istemeden veren, intikama gücü yeterken bağışlayandır.
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78. Arif Nihat Asya
• Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek

Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek
Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek
Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.

79. Tarık Bin Ziyad
• Zafer ve başarı geriye bakanların değil, gemileri yakanlarındır.
80. Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli
• Kur’an okumak Allah ile konuşmak, namaz kılmak ise Allah ile buluşmaktır.
81. Aşık Paşa
• Aşksız yani ışıksız akıl ölüdür ve ölü bir aklında kimseye yararı yoktur.
82. İsmet Özel
• Ancak içinden aydınlanan, dışına ışık verir.
83. Prof. Dr. Erol Göka
• Dünya hayatının hem bir lütuf hem bir imtihan olduğuna ve bu imtihanı ancak 

sabrederek, şükrederek, erdemli ve sahici yaşam için yılmadan mücadele ederek 
geçeceğimize inanmak.

84. Firdevsi
• Ham düşünceleri ancak akıl pişirir.
85. Pir Sultan Abdal
• Cehennem de ateş yoktur, her insan ateşini bu dünyadan götürür.
86. Hz. Âdem
• Beş hasletim yüzünden saadete kavuştum: Günahımı itiraf ettim, nadim oldum, 

kendimi kınadım, hemen tövbe ettim, Allah’ın rahmetinden ümidimi kesmedim.
87. Hz. Lokman
• Yavrucuğum! Namaz kıl,iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelen-

lere sabret, küçümseyerek insanlardan yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yü-
rüme, yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt, ne babanın evladı, ne de  evladın babası 
adına bir şey  ödeyemeyeceği günden çekin, zaten bütün işlerin sonu Allah’a varır.

88. Fazlur Rahman
• Kur’an, yedinci asrın ahlaki, toplumsal sorunlarıyla peygamberin zihninin çatışma 

noktasında doğmuş olan, Allah’ın bu dönem ile ilgili yorumudur.
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89. Nebi
• Ar etme öğren oku ehlinden

Her şeyin ilmi güzel cehlinden
90. Aziz Nesin
• Nasıl bittiyse bundan öncekiler, bu da biter, bite bite sonunda bende biterim, olur biter.
91. Sezai Karakoç
• Genç nesli olgunlaştıran, kadına iffet, erkeğe vakar bağışlayan toplumlara haşmet 

ve heybet getiren, mutluluğun mimarı, muştu şiiri, ölümü yenen teselli, ruhun za-
fer takı, kalbin rahmet anıtı Kur’an’dır.

92. Hasan Basri
• Geceyi ibadetle geçirmek kendilerine ağır gelen kimseler, ancak günahları ağırla-

şan kimselerdir.
93. Osman Güleç
• Karşındakini yerme, kendini de övme, edeple konuş, dosdoğru ol.
94. Nasreddin Hoca
• El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
95. Mete Han
• Tanrı bize Türk adını verdi ve bizi yeryüzüne Hakan kıldı.
96. Bilge Kaan
• Büyük dedem Bumin, büyük babam İstemi Kağan tahta oturmuşlar, Tanrı Dağının 

eteklerinde Gök Türkler adıyla büyük devlet kurmuşlar.
97. Alp Er Tunga 
• Tengri ‘dir yaratan, Tengri’dir üstün kılan
• Beni yaratan da  Tengri,  üstün kılan da.
98. Atilla 
• Ben ve milletim Tanrı’nın kırbacıyız.
99. Hülagü Han
• Biz Tanrı’nın yeryüzünde ordusuyuz. Tanrı gazabına uğratmak istediği kimselerin 

üzerine bizi gönderir.
100. Mucurlu Mustafa Özeren Hz.
• Fatiha ölülerin gıdasıdır.
• En makbul ibadet bir kalbi sevindirmektir.
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ÖZLÜ SÖZLER

1. Konfüçyüs 

• Adalet, bir kutup yıldızı gibi yerinde durur, geri kalan her şey onun etrafında döner.

• Aklı kısa olan kişiye uzun cevap verilmez.

• Herkesle arkadaşlık yapın ama sadece erdemli kişilerle dost olun.

• Bilge kişi her şey için kendine yönelir, budala kişi her şeyi başkalarında arar.

• Bir insanın bilgisi yetse bile, onu taşıyacak erdemi yoksa, neyi kazanırsa kazansın, 

sonunda her şeyi yitirir.

• Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.

• İnsanları niçin öldürüyorsunuz? Biraz bekleyin zaten ölecekler.

• Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.

2. Sokrates

• Kendini bilen Tanrı’yı bilir.

• Dürüst bir insan daima çocuk kalır.

• Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar.

• Akıllı olan kişiye yakışan, başkasına bırakacağı şeyi elde etmek için kendini parala-

mak değildir. Aklı olan kişiye yakışan, çok az bir süre kalacağı bir yerde kendini bir 

şeye bağımlı hale getirmemektir.

• Günümüz çocukları lüksü seviyor. Görgüsüzler, otoriteye başkaldırıyorlar, yaşlılara 

saygıları yok, çalışmak yerine lak lak etmeyi seviyorlar. Çocuklar artık ailenin hiz-

metçisi değil, tiranı.Yaşlılar içeri girince ayağa kalkmıyorlar.

• Akıllı insanlar herkesten ve her şeyden öğrenirler. Sıradan insanlar sadece kendi 

hatalarından ders çıkarırlar. Cahiller ise her şeyi bilirler.

• Mutluluğun sırrı; daha çok aramakta değil, daha az olanın tadını çıkarmakta saklıdır.
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3. Eflatun (Platon)
• Sana yüz çeviren kişiye rağbet etmen, kendini alçaltmaktır. Sana rağbet edene yüz 

çevirmen ise değersizliktir.
• Kendini bilmek ruhu bilmektir.
• Ne kadar yavaş olursa olsun, ilerleme sağlayan bir kişinin şevkini asla kırmayın.
• İnsanların; en zayıfı, sırrını saklayamayandır, en güçlüsü, öfkesini yenebilendir, en 

sabırlısı, ihtiyaç içinde olduğunu gizleyip başkasına sezdirmeyendir, en kanaatkâr 
ve zengini ise elindeki az malla yetinebilendir.

• Fiziksel ve zihinsel verimlilik için oruç tutarım.
• Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.
• Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetiş-

kinlerin aydınlıktan korkmasıdır.
• İnsan, kendi kendini yetiştirip de ekmeğini kimseye borçlu olmadı mı; hiç kimseye 

de hesap vermek zorunda değildir.
4. Lev Tolstoy
• Bil ki yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla anılırsın. Ve unutma; ne yaşattıysan elbet 

bir gün onu yaşarsın.
• Mutlu değilsen suçlusun.
• Vicdanınızın benimsemediği her şeyden korkun.
• Hayat, ne gideni geri getirir; ne de kaybedilen zamanı geri çevirir. Bu nedenle yaşan-

ması gerekenleri zamanında yaşamak; yaşanmayan şeyler için de ağlamamak gerekir.
• Kibir ve inat, bir kişinin kendisini önce mükemmel görmesini sağlar, sonra da so-

nunu getirir.
• Günümüz okumuşların anlayışına göre din gerekli değildir, ya onun yerini bilim ala-

cak ya da aldı bile.
• Kimse durumundan memnun değildir, ama herkes aklından memnundur.
5. Aristoteles
• Mutluluk kendi kendine yetenlerindir.
• Aslında insanı en çok acıtan şey; hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken, 

yaşayamadığı mutluluklardır.
• Olgunlaşmak, hiçbir şeye şaşırmamak demektir.
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6. Dostoyevski
• Dünyada herkesten çok kendini sev, çünkü dünyada her şey kişisel çıkara dayalıdır.
• İnsanlar temiz bir kişinin düşmesine, rezil olmasına sevinirler.
• Eğer ölümsüz bir Tanrı yoksa dünyada iyilik diye de bir şey yoktur. Hem Tanrı yoksa 

öyle bir şeye gereklilik de kalmaz.
• İnsanı acı değil, kendine acımak bitirir.
• İnsana olan saygımı kaybetmemek için insanlardan uzak duruyorum.
7. Rene Descartes
• Önemli olan akıllı olman değil, o aklı nasıl kullandığındır.
• Geometri, en zor ispatlara ulaşabilmek için başvurulacak en güvenli yoldur.
• Doğruyu keşfetmenin yolu matematikten geçer. Hiçbir alanda bulunmadığı kadar 

aklı doğru kullanmanın kuralları matematikde bulunur.
8. Cicero
• Yaşıyorsam, ümidim de  var!
• Hiçbir bilge, karar değişikliğine döneklik demez!
• İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir.
9. Marcus Aurelius:
• İnsanlar sizi sadece; canları aynı yerden yandığında anlar.
• Her gün son günmüş gibi yaşa, her anın farkına varıp kendin olarak.
10. Lısa Villa Prosen
• Tanıdığım en mutlu insanlar sürekli olarak kendilerini değerlendiriyor ve geliştiri-

yorlar. En mutsuz insanlar ise genellikle başkalarını değerlendiriyor ve yargılıyorlar.
11. Lao Tzu
• Çok kıymet verdiğim üç şey var: Sadelik, sabır, merhamet.
• Tanrı size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir. Öyle ki bu insan-

lar size yardım edecek, sizi incitecek, acı verecek, sizi terk edecek, sizi sevecek ve 
olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır!

• Büyük insanlar veda ederek, küçük insanlar ihanet ederek giderler.
• Kusurlarınızı söyleyen arkadaşlar edinin. Dikkat edin, kusurlarınızı yalnızca size söyleyen.
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12. Friedrich Nietzsche
• Güneşin doğuşunu göremeyenler, batışını romantizm sanır.
• Gelecek, şimdiyi olduğu kadar geçmişi de etkiler.
• İnsanlarla yaşamak zordur; çünkü zordur susmak.
• İnsanlar yüreklerini sıkı tutmalıdırlar. Çünkü gitmesine izin verirlerse çok geçme-

den akılları da peşlerinden gider.
• Yalnızlık dünyanın en eski asaletidir.
• Yüksek sesle konuşanlar, ince konuları düşünemezler. Sürekli bağırıp çağıranlar, 

sessiz insanları anlayamazlar.
• Düşünceleriniz yenilse bile, dürüstlüğünüz zafer çığlığı atmalıdır.
• Derisini değiştirmeyen yılan, kafasını değiştirmeyen insan ölmeye mahkûmdur. 
• Kötü de olsa, bunu konuşalım; ey en bilge olan kişiler, susmak daha kötüdür, sakla-

nan bütün gerçekler ağulanır ( zehirlenir).
• Ama önce sen kendini inşa etmelisin, dimdik bir beden ve dimdik bir ruhla. Derisini 

değiştirmeyen yılan ölmeye mahkûmdur. Bu durum fikirlerini değiştirmeyen zihin-
ler içinde geçerlidir.Sabit fikir, en büyük hapishanedir.

• En derin yaralarla başlar en derin gülücükler. En yüksek uçurumlardan düşerken öğre-
nirsin uçmayı. En derin denizlerde boğula boğula becerirsin tek bir nefesle yaşamayı.

• Beni öldürmeyen şey güçlendirir.
• Bir evlilik yaparken kendimize şu soruyu sormalıyız: Sonu yaşlılık olan uzun yol bo-

yunca bu kadınla sohbet etmekten keyif alacağına inanıyor musun?
13. Peter Drucker
• Eğer yeni bir şey istiyorsanız, eski olanı yapmayı bırakmalısınız.
14. Richard Branson
• Yürümeyi kuralları takip ederek öğrenemezsiniz, yürürsünüz ve düşersiniz, yürü-

meyi öğrenmenin yolu budur.
15. Steve Jobs
• Yaratıcı insanlara, bir şeyi nasıl yaptıklarını sorduğunuzda, biraz suçluluk  hisseder-

ler, çünkü gerçekte o şeyi yapmadılar, sadece gördüler. 
16. Napolyon
• Beklemeyin, doğru zaman asla gelmeyecektir, nerede duruyorsanız oradan başla-

yın ve elinizde hangi araç varsa, onlarla çalışın, daha iyilerine, yolun üzerinde nasıl 
olsa rastlayacaksınız.
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17. Johann Wolfgang von Goethe
• Kimse özgür olduğunu sanan köleler kadar ümitsizce köleleştirilmemiştir.
• İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir tablo görmeli 

ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir.
18. Virginia Woolf
• Bu dünyada en mutsuz insanlar, başkalarının ne düşündüğünü  takıntı haline getirenlerdir.
19. Albert Schweitzer
• Başarı, mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk başarının anahtarıdır. Yaptığınız şeyi 

seviyorsanız, başarılı olursunuz.
20. Thales
• Zaman, en bilge olandır; çünkü her şeyi aydınlatır.
21. Ingrıd Bergman

Kendiniz olun. Dünya, özgün olana hayran olur.
22. Charles Darwin
• Bilim ve sanat bir kuşun iki kanatı gibidir. Bu iki kanatı kullanabilen toplumlar uçar 

ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olurlar. Tavuk toplum, önüne atılan bir avuç 
yemi gagalarken,arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz.

23. Albert Einstein
• Aptallara göre insanlar ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil başta olmak 

üzere sekizden fazla kategoriyle ayrılırlar. Halbuki olay bu kadar komplike değildir. 
İnsanlar sadece ikiye ayrılır: İyi insanlar ve kötü insanlar.

• Olumsuz insanlardan uzak durun, zira her çözüm için bir problemleri vardır.
• Şiddet, ahlak seviyesi düşük insanlara her zaman çekici gelmiştir.
• Bilimle ciddi bir şekilde uğraşan herkes, doğanın kanunlarının insanoğlundan üs-

tün ve karşısında tüm alçak gönüllülüğümüzle saygı duymamız gereken yüce gücün 
varlığının tezahürü olduğuna inanır.

• Mutlu olmak istiyorsan, bir amaca bağlan; insanlara ya da eşyalara değil.
24. William Shakespeare
• Hastalık kapar gibi güzelliklerde kapsaydık ya !
• Güven ruh gibidir, terk ettiği bedene asla dönmez.
• Her gün neler yapar insan, yaptığından bi haber.
• İnsanlarla ilişkinizde saygı gereği herkesi dinleyin, ama prensip gereği çok azıyla konuşun.
• Kaybettiğin yerde bekleme, güçsüzler öyle yapar. Sana kapanan kapıyı bir daha çal-

ma, kapanan kapıyı acizler çalar.
• Pırlantaların en değerlisini içimde taşıyorum, oda vicdanımdır.
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25. Arthur Schopenhauer
• Bir insan ne kadar kendi kendisine yeterse, başka insanlara o denli az ihtiyaç duya-

caktır. Yüksek bir zihin düzeyinin, o insanı toplum dışına itebilmesinin sebebi budur.
• Yalnızlık, bütün büyük ruhların kaderidir.
26. Paulo Coelho
• Doğduğumuz andan ölene kadar hayatımız sürekli bir yolculuktur. Manzara değişir, 

İhtiyaçlar değişir ama tren hep ileri gider. Hayat bir trendir, tren istasyonu değildir.
27. Aleksandr Puşkin
• Oyun bitince, şahda piyonda aynı kutuya konur.
28. Mahatma Gandhi
• Gelecek bugün yaptıklarımıza bağlıdır.
29. Ben Okri
• Asıl trajedi bu salgından ( Covid-19 ) değişmeden çıkmaktır.
30. Frank Furedi
• Yeni salgın tehlikelerine odaklanan günümüz kültürünün temelinde, insanoğlunun 

kendinden nefret etme duygusu yatar.
31. Charles De Gaulle
• Karakter zor zamanların erdemidir.
32. Rollo May
• Kaygı çağında yaşamanın nadir lütuflarından biri, kendimizin farkına varmaya zorlanmamızdır.
33. Albert Camus
• İnsanda yerilecek şeylerden çok takdir edilecek şeyler vardır.
• Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın.
34. Blaise Pascal
• Mutsuzluğun tek nedeni, insanın tek başına odasında nasıl oturacağını bilmemesidir.
• Hayatta en önemli şey meslek seçimidir. Ama o da şansa kalmıştır.
35. John Locke
• İnsanlar, kimseden izin almadan ve başkasının iradesine bağımlı olmaksızın, eylem-

lerini düzenleyip malları ve kişilikleri üzerinde uygun buldukları şekilde tasarruf 
edebiliyorlarsa özgürdürler.

• Hiç kimse başkasının yaşamına, sağlığına, özgürlüğüne ve malına zarar vermemelidir.
• Özgürlük; insanların şiddetten, sindirilmekten ve diğer aşağılık eylemlerden muaf 

olmalarıyla başlar. 
• İnsanlar hayatları hakkında özgürce tercih yapabilmeli ve akıl almaz cezalar ile mer-

hametsiz toplumsal yaptırımların tehdidi olmadan tercihlerini hayata geçirebilecek 
araçlara sahip olmalıdır.
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36. Frank Zappa
• Günümüzde gazetecilik, konuşmayan insanlarla konuşup,  okumayan insanlar oku-

sun diye yazdıklarıdır.
37. Dante Alighieri
• Her karanlık, kendisini sonlandıran şafağın tohumlarını içinde taşır.
38. Thomas Aquinas
• Tek kitabı olan insandan korkarım.
39. Jean Paul Sartre
• Entelektüel, kendisini ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokan insandır.
40. Charlie Chaplin
• Felsefem; özgürlüğe inanmaktır, silahım gülmektir, lisanım ise kalbimin sesidir.
41. Adam Mcleod
• Açık bir zihne sahip olmak, her hedefinizi ulaşabilir kılacaktır. İnanıyorum ki, her 

insan hem kendini hem de başkalarını iyileştirmek için belli bir güce sahiptir.
42. Richard Gordon
• Sevgi, insanların bedensel ve ruhsal iyileşme enerjilerini birbirine transfer edebil-

melerini sağlayan evrensel titreşimdir.
• Mutluluk, sen beklemeyi bıraktığında gelip kapını çalar, sen sadece, şu anı en güzel 

anın yapmaya çalış yeter.
43. G.Bernard Shaw
• Bazı insanlarla yüzleşmek zordur, mutlaka sen haksız çıkarsın. Çünkü onlarda galip 

gelecekleri bir ‘’ikinci yüz’’ hep vardır.
• Sessizliğini, sadece seni önemseyenler duyabilir.
44. Puplilius Syrus
• Aşk, emretmekle değil, iltifatla tatlılaşır.
• Haksızlıktan, haksızlık yapanlar bile nefret eder!
• Anne ve babalarınız adilse onlara saygı duyun, değilse onlara sabırlı olun.
• Denemedikçe, arkadaşına sakın güvenme.
• Saygınlık paradan daha değerlidir.
• Bilge yüreğine hükmeder, budala boyun eğer.
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45. Galileo
• Evren matematik dili ile yazılmıştır.
46. Victor Hugo
• Siz, yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz. Biz ise, ortadan kaldırılmış yoksulluk. O 

yüzden anlaşamıyoruz! 
• Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki zamandır.
• Susmak da bazen yalan söylemekle eşittir.
• Gülmek güneştir, insanın yüzünden kışı kovar.
• Zalimlerin çarkı, cahillerin çalışmayan kafalarıyla döner.
• Yerini vaktinde terk etmeyi bilmek gerçek olgunluktur, sadece acizler kalmakta ısrar eder.
• Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Ve hiç kimse kendini vazgeçilmez sanan biri kadar 

aptal değildir.
47. Erich Fromm
• Direnme gücü, dünya evet sözcüğünü duymak istediğinde hayır diyebilme yetisidir.
• Hayatımıza giren herkes değerlidir ama herkes özel değildir. Saygı hepsine, sevgi 

layık olana verilir.
• Çok şeyi olan değil; çok veren zengindir. Bir şeyi yitirmekten korkan istifçi, yoksul-

dur; kendinden bir şeyler verebilen kişi zengindir. Sahip olduklarından kopamayan-
lar, vermenin sevincini duyamayanlardır.

48. Anton Çehov
• İnsan inandığıdır.
49. Keanu Reeves
• Bir trajedinin içinde bile bir yıldız yetişebiliyor. Hayatınızda ne olup bittiğinin bir 

önemi yok. Hayat yaşamaya değer. 
50. William James
• Tüm zamanların en büyük keşfi şu bilgidir: İnsan hareketlerini ve tutumunu değiş-

tirerek hayatını değiştirebilir.
51. Buddha
• Bu dünyada, kendi olumsuz düşüncelerin kadar sana sorun yaratan hiçbir şey yoktur. 
• Bugün ne düşünürsen, yarın o olacaksın.
• Eğer birlikte yürüyecek iyi bir arkadaş bulamıyorsan, ormanda gezinen bir fil misali yalnız yürü.   
• İlerlemene engel olacak biriyle olmaktansa, yalnız olmak yeğdir.
• Dört soylu gerçek ve orta yol Budha’nın öğretisinin özüdür. Acı, susuzluk, su-

suzluğun yok olması, acının durdurulması.Orta yola sekiz aşamalı yol da denir.
(doğru görüş veya kanı; doğru düşünce; doğru söz; doğru davranış; doğru yaşam 
biçimi;doğru çaba; doğru dikkat; doğru yoğunlaşmadan oluşur.) Budist öğretisi şöy-
le tanımlanır: Ahlaki tavır, zihinsel disiplin, hikmet.
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52. P. Laxman
• Hayatın içindeki sır: 40 yaşında; çok eğitimli - az eğitimli aynıdır. Hatta az eğitimliler 

daha fazla kazanabilir. 50 yaşında; güzel-çirkin aynıdır. Bu yaşta sizin ne kadar güzel 
olup olmadığınız artık önemli değildir. Kırışıklar, siyah noktalar vs daha fazla gizle-
nemez. 60 yaşında; yüksek pozisyon - alçak pozisyon aynıdır. Emeklilikten sonra, 
bir işçi bile patronuna eşit gözle bakar. 70 yaşında; büyük ev - küçük ev aynıdır. 
Eklemler bozulur, hareket kabiliyeti azalır, sadece oturacak küçük bir yer aranır. 
80 yaşında; para var- yok aynıdır. Para harcamayı isteseniz bile nerede harcayaca-
ğınızı bilemezsiniz. 90 yaşında; uyumak- uyanmak aynıdır. Uyandıktan sonra hala 
ne yapacağınızı bilemezsiniz. Hayatı kolaya al.Büyük yürüyüşte, biz hepimiz aynı 
oluyoruz. Bu yüzden, hayatın bütün gerilimlerini unut ve hayattan zevk almaya bak.

53. Sigmund Freund
• Bir ara insanları anladığımı sandım, sonra sandığımı anladım.
• İnsanların tutkuları karşısında mantıksal tartışmalar yapmanın yararı yoktur.
• Hatalı olduğunu anlamak ve özür dilemek sadece beynini kullanabilen insanlara özgüdür.
• Sinirlenince ağlayan insanlar, daha içten ve güvenilirdir.
• Birbirimize ne kadar yakınlaşırsak yakınlaşalım en sonunda arada kapatılamaz bir 

boşluk kalacaktır.
54. Spartacus
• Bu dünyadan özgür bir adam olarak gitmek kadar büyük bir zafer yoktur.
55. Diodorus Siculus
• Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir.
56. Moshe Abudaram
• Endişeye değil neşeye odaklan, neşe kapalı kapıları açan anahtardır.
57. Efes’li Heraklitos
• Kendinizi başkasına anlatmayın, sizi sevenin buna ihtiyacı yoktur, sevmeyende 

inanmayacaktır zaten.
• Onun hayatında bir seçeneksen, onun senin bir önceliğin olmasına izin verme.
• İlişkiler en iyi dengeli olduğunda yürür.
• Mutluyken söz, üzgünsen cevap, öfkeliysen karar verme.
• Zaman nehir gibidir.
• Aynı suda iki kez yıkanılmaz.  
• An’ı yaşa, geçen su bir daha gelmez.
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58. Robert E. Lee, Memoirs
• Sorumluluk dilimizin en asil sözcüğüdür. Her şeyde sorumluluğunuzu yerine geti-

rin. Daha fazlasını yapamazsınız. Daha azını da yapmamalısınız.
59. Bert Hellinger
• Hastalandığında iyileştirilecek bir beden yoktur; affedilecek bir hatıra, teşekkür 

edilecek bir geçmiş, temizlenecek bir zihin vardır.
60. Epiktetos
• Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yakınmayan, kimseyi suçlama-

yan olgun insandır.
• Cahil bir insan bir yanlış yaptığında başkalarını, az çok eğitimli bir insan 

kendini,tamamen eğitimli biri ise ne kendini ne de başkasını suçlar.
61. Robecca Donovan
• İkimizin toplamı sonsuza eşittir. Ben senden, seni benden çıkarırsak hiç kalırız.
62. Paolo Soleri
• Felsefi açıdan tutumluluk (tutumlu kent) maddecilikten üstündür.
63. Jack Canfield
• Limandaki bir gemi güvendedir ama gemiler limanda durmak için yapılmaz.
64. Thea Alexander
• Yargılama ki; yargılanmayasın. Çünkü hangi yargıyla yargılarsan, onunla yargılana-

caksın. Hangi ölçüyle ölçersen, aynı ölçü sana da uygulanacaktır. 
65. James Dean
• Sonsuza dek yaşayacakmış gibi hayal kur. Bugün ölecekmiş gibi yaşa.
66. Natsume Soseki
• Ego ile özgüven farklıdır. Özgüven tecrübe ile, ego cehalet ile artar. Özgüven sağ-

lamdır, yıkamazsın. Ego ise anında patlar.
67. Andre Gide
• Yazmak ölümün elinden bir şeyler kurtarmaktır.
68. Louise Hay
• Yaşam okyanusunda yüzebilecekken, kendi olumsuzluğunuzun denizinde boğulmayın.
69. John Locke
• Hukukun amacı özgürlüğü lağvetmek veya kısıtlamak değil, koruyup büyütmektir.
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70. Pisagor
• Ya susmak, ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir.
71. Gabriel Garcia Marquez
• Ucuz insanlara pahalı gelmen senin değil onların suçu. Unutma ki, insan anlayana 

çok, anlamayana eksik görünür. Hepsi bu!
72. Seneca
• Öğreterek öğrenilir!
• Paylaşacak dostların yoksa iyi şeylere sahip olmanın anlamı yoktur.Eğer gönülden 

verecek kadar zengin değilsen, kazandığın şeylerin önemi yoktur. Dinlemeden yar-
gılarsan birini, elde ettiğin sonucun önemi yoktur. Anlamıyorsan bir kalbi, verdiğin 
değerin önemi yoktur.

• İnsanları tanımak için onları sınamaktan korkma; çünkü kaybedilmesi gerekenleri, 
en önce kaybetmelisin.

73. Stefona D’Anna
• Yoksulluğu da düşleyebiliriz, zenginliği de düşleyebiliriz. Cehennemi de düşleyebi-

liriz, cenneti de düşleyebiliriz. Ölümü de düşleyebiliriz, sonsuz bir yaşamı da düşle-
yebiliriz. Hepsi bize bağlı. Dünya bizim onu düşlediğimiz gibidir.

74. William Drummond
• Düşünmeyen tutucudur. Düşünemeyen aptal. Düşünmediğine aldırmayan ise köle.
75. W. Churchill
• Uçurtmalar rüzgar gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükselirler.
76. Bertrand Russell
• İtirazla karşılaştığınızda, eşinizden veya çocuğunuzdan bile geliyor olsa, otoritenizle 

değil akıl yürütmeyle karşılık verin. Otoriteye dayanan bir zafer gerçek dışı ve zahirdir.
77. Demosthenes
• Gücünü çocuklarından alan, dostlarından yada diğer sonu olan şeylerden alan ki-

şilere mutlu dersiniz.Oysa bir saniye içinde refahı son bulabilir.İçinizdeki özden ve 
Tanrı’dan başkasından yardım aramayın.

78. Sydney Smith
• Dünyada birçok yetenekli kişiler, küçük bir cesaret sahibi olamadıkları için silinip 

gitmişlerdir.
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79. Schiller
• Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin.
80. Paracelsus
• Oruç en iyi tedavidir, içimizdeki hekimdir.
81. Oscar Wilde
• Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.
• Hareketler, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder.
• Günümüzde insanlar her şeyin fiyatını biliyorlar, ama hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar.
• Hayatta bütün başarılarımı, her zaman ve her işte bir çeyrek saat önce harekete 

geçmeye borçluyum.
82. Stephan Hawking
• Zeka değişime ayak uydurabilme becerisidir.
• Engelli bir bireyseniz, insanlardan acıma beklemenin ve dünyayı suçlamanın bir yararı 

yoktur. Fiziksel bir engeliniz varsa, bunun psikolojik bir engele dönüştürmeyin.Olum-
lu tavır takınmalı ve içinde bulunduğunuz durumu en iyiye döndürmeyi bilmelisiniz.

• Bilginin en büyük düşmanı cehalet değildir. Bildiğini zannetme sanısıdır.
83. Arnold H. Glosow
• Her işin başı zamanlamadır. Bir işin ne zaman yapılacağı, o denli önemlidir.
84. Mary Wollstonecraft
• Yeteneklerin en fazla geliştiği zaman, insanın bütün bir dünyayı karşısına aldığı zamandır.
85. Marc Victor Hansen
• Sen neye hazırsan, oda senin için hazırdır.
86. Axel Munthe
• Başarının şartları; bilmek, istemek, cüret etmek ve susmaktır.
87. Leonardo Da Vinci
• Bir bilim matematiksel olduğu ölçüde yetkindir.
88. Margaret Atwood
• Bir hikâyenin ortası, hikâye değil kaostur; karanlık bir kükreme sesi, bir körlük, tuzla 

buz olmuş camlar ve parçalanmış tahtalardır.
89. Willa Cather
• Harika bir bütünün içinde erimek,  işte mutluluk bu.
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90. Miles Davis
• Zaman en önemli değil, tek önemli şeydir.
91. Aldous Huxley
• Bir insanın tecrübesini, başından ne geçtiği değil; başından geçenlerden nasıl ya-

rarlandığı gösterir.
92. Gustare  Le Bon
• İnsanlarla hayvanlar arasındaki bir fark da şudur: İnsanlar hayal (gaye, ideal) için, 

hayvanlar ise gerçek için çarpışırlar.
93. L. Y. Rauke
• Durmak ölüm, taklit uşaklıktır, çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir.
94. Karl Marx
• Cimri aklını yitirmiş bir kapitalist; kapitalist ise aklı başında bir cimridir.
95. Nicola Tesla
• Zeki insanlar, ortalama insanlara göre daha az arkadaş edinirler. Ne kadar zeki ise-

niz, o kadar seçici olursunuz.
96. Jim Rohn
• Dünyanın en zeki insanı da olsanız, bulunduğunuz ortam vasat ve vasatın altındaki 

kimselerden ibaret ise, düzeyinizi bile koruma imkânınız yoktur. Hepimiz beraber 
en çok zaman geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız.

97. Haruki Murakami
• Paranızı paranın alabileceği şeylere harcayın, zamanınızı ise para ile satın alamaya-

cağınız şeylere harcayın.
98. C. Hightower
• Kendi hatalarımıza gülmek, ömrü uzatır; başkalarının hatalarına gülmekse aksine kısaltır.
99. Tene  Edwards
• Daha fazla saygı gösterilmeyen yerde, masayı terk etmek için gerekli cesaret gösterilmelidir.
100. Montaigne
• Dünyanın bütün nimetleri elinde bile olsa, onları tadabilecek bir ruh gerekir. Çünkü 

bizi mutlu eden; bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varabilmektir.
• Düşünmekten utanmıyorsan, söylemekten de utanma. Konuşulacak yerde susmak 

kendini hiç etmektir.
• Dünyanın en büyük cezaevi cahil insanların kafasının içidir.
• Benim bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamaktır. İnsanlar bir şeyimi almazlar-

sa, bana çok şey vermiş olurlar. Hiçbir kötülük etmezlerse, yeterince iyilik etmiş sayılırlar.
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101. Osho
• Yarın öleceğimizi bilsek, tüm kırgınlıkları unuturuz ama sonsuza kadar yaşayacak-

mış gibi kırıcı ve gururluyuz.
• Aşırı ego, bir insanın zayıflıklarını gizlemek için kullandığı kalkandır. Güçlü insanla-

rın yüksek egoları olmaz.
102. Baltasar Gracion
• Işığınızı karartan birine asla yanaşmayın. Size daha çok ışık veren insanlarla birlikte olun. 

Hiç kimse başkalarının kendisini üzmesine izin verecek kadar iyi niyetli olmamalıdır. 
103. Anton Çehov
• En tehlikeli insan tipi; az anlayan, çok inanandır.
104. Jack London
• Ne söylediğinizi, biraz da nasıl söylediğiniz belirler.
105. Anooshirvan Miandji
• Size her türlü kapıyı açacak bir anahtar vereceğim; sabır ve nezaket.
106. Setarns Eliot
• Negatif insanlara maruz kalmak, radyasyona maruz kalmak gibidir. Kısa süreli doz-

lara dayanabiliriz. Fakat sürekli maruz kalmak sizi öldürür.
107. Anette Inselberg
• Yalanın gücü anlıktır, sonu yalnızlıktır. Doğrunun gücü sonsuzdur, sonunda hep huzur vardır.
108. William Lake
• Bütün insanlar orijinal olarak doğarlar. Ancak birçoğu, kopya olarak ölür. 
109. C.Bukowski
• Yalnız kalmak artık bir zafiyet değil seçilmiş en büyük lüks.
110. Franz Kafka
• Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz.
111. John Leslie
• Tanrı görünmez bir kişiliğe sahiptir. Öncesiz, sonrasız ve sonsuz bilgisi ve gücü var-

dır. Yardım ve iyiliksever olan Tanrı iradesi dâhilinde bu evreni yokluktan var et-
miştir. Bu, Tanrı var etmeden önce hiçbir varlığın olmadığı anlamına gelmektedir. 
Zaman kavramı da Tanrı’nın yaratmayı dilemesi sonucu başlamıştır. 

112. Stefan Zweig
• Ahlaken zayıf olanların her zaman bir mazereti vardır zaten.
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113. Henry Bergson
• Sanatkâr, bir şeye aşkla bakan insandır. Sanat eseri, işte bu bakıştan, bu aşktan 

ortaya çıkar.
114. Antony Flew
• Tanrı’yı keşfedişim inancın değil, muhakemenin bir yolculuğudur.
115. R. Will
• Ne için savaştığına dikkat et. Bazen huzur içinde olmak haklı olmaktan daha değerlidir.
• Sinirlenmesine rağmen öfkelenmeyip gülümseyebilen kişi, her zaman daha güçlüdür.
116. Mervin Gorgie
• Kim meyvesini yemeyeceğini bildiği halde bir ağaç dikerse, hayatın sırrını çözmüş 

demektir. Ve insanlığa karşı görevini yerine getirmiş olur.
117. Anette İnselberg
• Beklemeye değer olan şey, mücadele etmeye de değer.
118. Diderot
• Söylediklerinizin değerini bilmeyen birine göstereceğiniz en güzel tavır, sessiz kal-

manızdır.
119. Mark Twain
• Hayat nasıl biliyor musunuz? Üçte biri güzel geçen zamanlar, geri kalanda o güzel 

zamanları hatırlamak.
120. Paula Hawkins
• Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun.
121. Robert Frost
• Hayatın bana öğrettiği her şeyi sadece üç sözcükle özetleyebilirim: Her şey geçer.
122. İmmanuel Kant
• Bilim ve akıl şu üç şeyi çözemez: Tanrı, ruh, özgürlük.
123. Honore De Balzac 
• Felaketin iyi bir tarafı varsa o da bize gerçek dostlarımızın kimler olduğunu öğretmesidir.
124. Poplo Nerudo
• Sevdiğiniz insanların sevgisini hissetmek, hayatınızı besleyen güneş gibidir.
125. Emily Dinkinson 
• Beyin gökyüzünden daha geniştir.
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126. Edmund Burke
• Sabrınız, gücünüzden daha çok şey başarır.
127. Emile Zola
• Hiçbir şey zekayı seyahat etmek kadar geliştirmez.
128. Seneca Epistulae
• İyi bir adamı onur yolundan hiçbir şey döndüremez.
129. Joseph Addison
• Mutlu olmak için üç şey gereklidir: Bir şey yapmak, bir şey sevmek, her zaman bir 

şey ümit etmek.
130. Niccolo Machiavelli
• İnsanlar; nankör, yalancı, ikiyüzlü, tehlike karşısında korkak, kazanç karşısında çı-

karcıdırlar.
131. Nelson Mandela
• Büyük bir tepeyi aştığında insanın, bulacağı, daha aşılacak çok tepelerin olduğudur.
132. Richard Bach
• Yaşamımızdaki her sorun, içinde bir armağan saklar.
133. W. Gacobs
• Sevinç kapısının anahtarı sabırdır.
134. Anette İnselberg
• Yalanın gücü anlıktır, sonu yalnızlıktır.
• Doğrunun gücü sonsuzdur, sonunda hep huzur vardır.
135. Charles Pepper
• Hayat bisiklete binmeye benzer. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz.
136. Herman Hesse
• Güç insanını güç yıkar, para insanını para yıkar, köle ruhlu insanı başkalarına kulluk 

etmek yıkar, zevk insanını zevk çökertir.
137. F. Scott Fitzgerald
• Daha genç olduğum ve daha kolay etkilendiğim yaşlarda, babamın bana verdiği bir 

öğüt, o gün bugündür hiç aklımdan çıkmaz. Birini eleştirmeye kalktığında, demişti; 
herkesin seninle aynı imkânlarla dünyaya gelmemiş olduğunu aklına getir. 
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ATASÖZLERİ

1. Türk Atasözü
• Mahkeme kadıya mülk değil.
• Her düşüş bir öğreniştir.
• Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer.
2. Çeçenistan Atasözü
• Karşı kıyı için savaşmayan kendi kıyısından da olur.
3. Malezya Atasözü
• İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıklarını sanırlar, halbuki yaşamadıkça ihtiyarlarlar.
4. Arap Atasözü
• Tokluk da Horasan’ın köpekleri de şükreder, önemli olan açlıkta şükredebilmektir.
5. Çin Atasözü
• Önemli olan hayata yıllar değil, yıllara hayat katmaktır.
6. İngiliz Atasözü
• Bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır.
7. Alman Atasözü
• Yaşayacağın bir dünyayı hayal etmektense, yaşayabileceğin bir dünyayı inşa et!
8. Fransız Atasözü
• Bir atı zorla suya götürebilirsiniz ama ona zorla su içtiremezsiniz.
9. Japon Atasözü
• Dünya bize babalarımızdan miras kalmadı, biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
• Kitap ruhun ilacıdır.
10. İran Atasözü
• Nasıl indireceğini bilmediğin eşeği dağa çıkarma.
11. İtalya Atasözü
• Oyun bitince şah da, piyon da aynı kutuya konur.
12. Romanya Atasözü
• Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur, iki kez aldatırsa suç sizindir.
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13. Rusya Atasözü
• İnsan kapıdan içeri girmeden, çıkışı da var mı diye düşünmeli.
14. Tibet Atasözü
• Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o  kadar az incinirsin.
15. Portekiz Atasözü
• Evlenmeden evvel gözlerinizi dört açın, evlendikten sonra yarı yarıya kapayın.
16. Ukrayna Atasözü
• Kıtlık Allah’tan, açlık insandan gelir.
17. Tanzanya Atasözü
• Hakuna Matata: Takma kafana, her şey yolunda.
18. Hint Atasözü
• Ağrı dindirmek ilahi bir sanattır.
19. Anonim
• Hiç kimsenin boy göstermediği anda sana arka çıkan kişiyi asla unutma!
20. Anonim
• Kendi suyunu taşırsanız, her damlasının değerini bilirsiniz.
21. Maya Atasözü
• Parmak ayı gösterdiği zaman parmağa değil, aya bakmak lazımdır.
22. Zaza Atasözü
• Dünya bir güldür. Kokla ve arkadaşına ver.
23. Anonim  
• Her defasında tek bir şeye yoğunlaşmak önemlidir.
24. Antik Roma Atasözü
• Aynı anda iki tavşanı birden kovalayan adam, hiçbirini yakalayamaz.
25. Anonim
• Sizi aşağıya çekmek isteyen kişi hali hazırda zaten sizden aşağı seviyededir. 
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LİDER Mİ SOSYOPAT MI
1. Lider de uzlaşma kültürü vardır; sorun çıktığında oyçokluğu ile  karar alıp, oybirli-

ğiyle uygulayarak uzlaşmayı sağlar.
2. Lider de ahlaki değerler vardır; yalan söylemez, söz verdiği zaman sözünde durur, 

kendisindeki tüm emanetleri koruyarak ihanet etmez.
3. Lider sıfırdan başlayabilendir; yanında hiç kimse kalmasa da, yapacak bir işi olmasa 

da, tekrardan bunları oluşturabilendir.
4. Lider de satış becerileri vardır; hangi işi, hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, onları 

çok güzel bir şekilde sunabilenlerdir. 
5. Lider hayatın kendine sunduğu altın değerindeki fırsatları ıskalamayandır. Onu ya-

kalayıp,  hayatına geçirendir. 
6. Lider sevilen insandır.Bir gülümsemesi, onu sevilen yapmaya yeter.
7. Lider, geniş networklere sahip insandır. Onlarla iletişim halindedir, etkilenir, etkiler.
8. Liderlik ruhu vardır. Başka liderlik ruhu olanlarla sinerji oluşturur.
9. Lider de hayal gücü vardır. Hayal gücü ile işlerini 2 misli daha başarılı yapar.
10. Lider de sürekli öğrenme kabiliyeti vardır. Sürekli öğrenirseniz kaybetmezsiniz.
11. Lider cömert olan insandır. Ayni nakdi infaklar yapar.
12. Lider saygı duyan insandır. Çalışanına, müşterisine, rakibine saygı duyar.
13. Lider güven kazanan insandır. Güvenin 2 ayağı vardır; sözleşmeler ve ahlak ilkeleri.
14. Lider bir kelime ile ifade edilirse; dürüst insanlardır.
15. Lider yaptığı tüm işleri bilimsel olarak  yapandır.
16. Lider yönettiği müesseselerin yönetim toplantılarını haftada 1 yapan, istişareyi de 

en az 3 kişiyle yöneten insandır.
17. Lider iş yerlerinde çalışma arkadaşlarıyla disiplin ve ciddiyeti bırakmayan, mesai 

dışında samimiyeti oluşturandır.
18. Lider yaptığı tüm işlerde, attığı imzalarda hukuka ve mali müşavirliğe uygun olup, 

olmadığını kontrol edendir.
19. Lider hobileri olan, okuyan,seyahat eden, yazan, eser bırakandır.
20. Lider her zaman şükredendir.

Allah ile rabıtasını hiç bırakmayandır.
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PSİKOPATLARIN ÖZELLİKLERİ

1. Yalancılık,

2. Samimiyetsizlik,

3. Pişmanlık ya da utanç duymamak,

4. Güvenilmezlik,

5. Antisosyal davranış,

6. Yetersiz sağduyu,

7. Patolojik bencillik,

8. Sevgisizlik,

9. Algılama kaybı,

10. Duyarsızlık,

11. Mantıksız ve istenmeyen davranışlar,

12. Gerçekleşmeyen intihar girişimleri,

13. Duygusuz,

14. Önemsenmeyen cinsel yaşam,

15. Sinirlilik yada psikonörotik belirtilerin yokluğu,

16. Planlı bir yaşamı sürdürmekte başarısızlık,

17. Yapay sevimlilik ve parlak zeka,

18. Hayal görmemek,

19. Yaşadıklarından ders almama,

20. Başarısız cinsel yaşam,
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21. Üçkağıtçılık,

22. Empati yoksunluğu,

23. Asalak bir yaşam sürmek,

24. Hedef belirleyememe,

25. Sorumsuzluk,

26. Fevri hareket etme,

27. Kısa süreli evlilikler,

28. Farklı suçlar işlemek,

29. Başkalarını kullanma,

30. Yüzeysel duygular,

31. Hırsızlıklar,

32. Cinayetler,

33. Umursamazlıklar,

34. Zayıf öfke kontrolü,

35. Sorumluluk üstlenememe,

36. İlişkilerde düzensizlik,

37. Ciddi suç işleme eğilimi,

38. Fevri davranma,

39. Hedef saptamama,

40. Kişisel çıkarı gözetme...

Prof. Dr. Kent A. Kiehl 

Psikiyatri ve Hukuk Hocası 

(Dünyada 150 kişiden 1’i psikopat. Hapiste yatanların %25’i psikopat.)
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İNSAN MIYIZ BİZ,  İNSAN MISINIZ SİZ
Biz insansak, sevmeliyiz
Gülümseyerek gelmeliyiz
Her zaman güven vermeliyiz
İnsanların toksinlerini dökmeliyiz

Siz insan mısınız, savaşıyorsunuz
Masum insanlara saldırıyorsunuz
Can alıyor, kan döküyorsunuz
Kimsesiz insanlara zehirinizi akıtıyorsunuz

Biz insansak, paylaşmalıyız
Ekmeğimizi bölüşüp, yardımlaşmalıyız
Sağlıkta,  eğitimde eşit olmalıyız
Rızıkta, temel ihtiyaçta aynı durmalıyız

Siz insan mısınız, hep bana hep bana diyorsunuz
İnsanları köleleştirip, sömürüyorsunuz
Kral dairelerinizde, firavunlaşıyorsunuz
Bir Musa’nın geleceğini düşünmüyorsunuz

Biz insansak, Allah var deriz
Yer ve gök O’nundur biliriz
Kâinatı O kusursuz yaratmıştır
Biz Dünya’yı da Cennet’e çeviririz

Siz insan mısınız, Tanrı benim sanıyorsunuz
Her tarafa şirkler salıyorsunuz
Dünya‘yı Cehennem’e çeviriyorsunuz
Bir de utanmadan İsa Peygamber’i ağzınıza alıyorsunuz

Biz  inansak, Allah’ın halifesiyiz
İyilik yapar, iyiliği öneririz
Kötülüğe kötülükle cevap vermeyip
Daha güzel olanla savarız, dost kazanırız

Siz insan mısınız, hep kötülük yapıyorsunuz
Ahlaksızca biz medeni dünyayız diyorsunuz
Ebu Lehep, Ebu Cehil geçiniyorsunuz
Bir Muhammed’in geleceğini düşünmüyor musunuz?
    Eyüp ÖZEREN
    25.Ekim.2019
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ALLAH’IM SANA İNANIYORUM

Her yarattıklarında Seni görüyorum
Her nefesimde Seni hissediyorum
Sana şükrediyor, Sana hamdediyorum
Bizi en güzel makamına çıkar Allah’ım

Senden başka neyim var benim
Senden geldim, Sana döneceğim
Kainattaki tüm her şey Senin
Bizi en güzel makamına çıkar Allah’ım

Çiçek, böcek, balarısı, karınca, kaplumbağa
Ay, güneş, yıldız, gezegen, dünya
Yer ve gökte her şey Senin, anlayan var mı acaba
Bizi en güzel makamına çıkar Allah’ım

İnsanlar her şeyin sahibi benim diyorlar
Senin malını, mülkünü hakça bölüşmüyorlar
Sana karşı yeryüzünde tanrılaşıyorlar
Bizi en güzel makamına çıkar Allah’ım

Ne büyük nimetler verdin biz kullara
Kula kulluk etmedik hiçbir zaman Senden başka
Dünyaya Sen getirdin, dünyadan Sen götüreceksin
Bizi en güzel makamına çıkar Allah’ım 

   Eyüp ÖZEREN
   15 Ekim 2015/ ANKARA
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ÇOK SEVİYORUM 

1. Güneş sabah doğmadan önce 
    pencereyi açıp havayı içime çekmeyi,
2. En sevdiğimiz insanlarla, 
    “öncelikle annemizle“ sarılmayı, kavuşmayı,    
    sohbet etmeyi,
3. İnsanlara cömert olmayı, insanları affetmeyi, insanları yargılamamayı (infaz), suçla-
mamayı (itham),
4. Evrensel olmayı, üretmeyi, 
    kendime-ülkeme- insanlığa faydalı olmayı, güzel ahlaklı, dürüst olmayı, tam yaşamayı,
5. Toprağa, çimenlere çıplak ayakla basmayı, çiçekleri koklamayı,  
    meyveleri ağacından toplamayı,
6. Teheccüt vakti kalkıp 2 rekât namaz kılmayı, sadece ve sadece Yaratanımıza (Allah ‘a) rabıta 
    yapmayı, şükretmeyi,
7. Beden ve ruh emanetimizi korumayı, 
    ifrat ve tefrite kaçmamayı, 
    gülümsemeyi, selamlaşmayı,
8. Namaz kılmayı, “ öncelikle Sabah Namazı “ üzerimize güneş doğmamasını, 
    Kur’an okumayı,
9. Yağmur çiseleyen bir havada 
    şemsiyesiz yürümeyi, 
    sevdiğim bir müziği dinlemeyi, 
    her gün 10 bin adım atmayı, 
10. Sevdiğim bir özlü sözü 
     veya düşündüğüm bir konuyu ajanda defterime yazmayı
     çok seviyorum. 

    Eyüp Özeren
    24 Ağustos 2020



231

YOĞUN BAKIM 
1 -) Ahlak İlkeleri Olarak:

1. Kimseyi suçlamamak (itham),
2. Kimseyi yargılamamak (infaz),
3. İnsanları alaya almamak (küçümseme),
4. Gıybet etmemek (dedikodu),
5. Haset etmemek (kıskançlık)...

S.B. Ankara Şehir Hastanesi 
Yoğun Bakım 
21 Kasım 2020 Cumartesi

2-) Kendime üç kez şu soruyu sordum; ölüme hazır mıyım?

Babamız 50 yaşında, Peygamber Efendimiz 61 yaşında vefat etmiş, ben şu an 62 yaşındaydım...

‘‘Hazırım’’, cevabını verince huzur buldum, moral motivasyonum oldu...

S.B. Ankara Şehir Hastanesi
Yoğun Bakım 
23 Kasım 2020 Pazartesi
3-) Yoğun Bakımda Dakika Farksızdır Aydan... 

Çaycı, getir, ilaç kokulu çaydan !
Dakika düşelim ,senelik paydan !
Zindanda (Yoğun Bakımda ) dakika farksızdır aydan. 
Karıştır çayını zaman erisin;
Köpük köpük, duman duman erisin ! N.F.K.

S.B. Ankara Şehir Hastanesi 
Yoğun Bakım
25 Kasım 2020 Çarşamba
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4-) Yoğun Bakım,
İnsanın bıçak sırtı yaşamıdır. 
Statülerin - Makamların - Paraların - Başkanlıkların... Her türlü güçlerin yok oluyor, 180 
derece farklı istikamete gidiyorsun...

Tek bir gücün kalıyor, herşeyimizin tek sahibi Allah ‘ımızla bütünleşebilmek ...

S.B.Ankara Şehir Hastanesi 
Yoğun Bakım
27 Kasım 2020 Cuma

5-) Yoğun Bakım’da dokuzuncu günüm, bugün kendimi iyi hissediyorum. Yoğun bakım-
dan çıkacağım hissi içime doğdu, şu ana kadar kendimi iyi hissetmiyordum...

Son iki gün yoğun bakımdan çıkış kriterlerlerini öğrendim, ben bunu başaracağım dedim ...

S.B. Ankara Şehir Hastanesi 
Yoğun Bakım
29 Kasım 2020 Pazar

6-) Bugün Yoğun Bakımdaki onuncu günüm, tedavim başarılı olunca, beni servise çıka-
racaklarını söylediler hocalarım. Zirvede mutluluk, bu olsa gerek, hiç çıkamayacağım 
diye düşündüğünüz, yoğun bakımdan çıkıyorsunuz...

Yoğun Bakım’ın tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun, çok 
zor görevler yapıyorlar, maaşlarını kuruşuna kadar hak ediyorlar ...

S.B. Ankara Şehir Hastanesi 
Yoğun Bakım
1 Aralık 2020 Salı

(21 Kasım - 1 Aralık 2020 tarihleri arası 10 gün Yoğun Bakım da yattım, çok şükür şimdi 
Evde izolasyon süremi dolduruyorum. 12 Aralık 2020 Eyüp Özeren)
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SONDEYİŞ: VASİYETİMDİR
1- Gizlide ve açıkta Allah’ı düşünün.
     Allah size şah damarınızdan daha yakındır.
     Allah’a umut ve korku ile bağlanın.
2- Acıkmadan yemeğe oturmayın, yemekten doymadan kalkın.
     Sabah kalktığınızda aç karnına 2 bardak limonlu su için,
     Günde 2 öğün yemek yiyin.
3- Kitap okuyarak uykuya dalın.
     Teheccüd ve Sabah Namazına kalkın.
     Seher vakti pencereyi açıp havayı içinize çekin.
4- Namaza devam edin, ilk yaratılan insanlardan beri namaz vardır.
     Oruç tutmayı bırakmayın, ilk yaratılan insanlardan beri oruç vardır.
     Sadaka, zekat, ayni- nakdi yardım, ilk yaratılan insanlardan beri infak vardır.
5- Bir mesleğiniz olsun. Hiçbir meslek hiçbir meslekten üstün değildir. Üstünlük, yaptığımız 
     mesleği en iyi, en güzel şekilde yapmaktır.
6- Kul hakkı ve kamu hakkı yemeyin.
     İsyan ve günahları terk edin.
     İnsanları öldürmeyin.
     Zinaya yaklaşmayın.
     Şehveti terk edin, iffetli bir yaşam tarzını seçin.
7- Anne ve babanıza hürmet edin.
     Akrabalarınıza yardım edin.
     Komşu, arkadaş, dostlarınıza sahip çıkın.
8- Bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammül gösterin, cefa belirli bir süre sonra yok olacaktır.
     Erdemli ve sahici bir yaşam için mücadele edin.
     Aptal ve cahillerle oturmayın, selam verip geçip gidin.
     Hainlere karşı tedbirinizi alın, hainleri yok etmezseniz, onlar sizi yok ederler.
     Güzel davranışlı, kamil kişilerle birlikte bulunun.
9- Ahlak ilkeleri olarak; kimseyi suçlamamak (itham), kimseyi yargılamamak (infaz), insanları 
     alaya almamak (küçümseme), gıybet etmemek (dedikodu), haset etmemek (kıskançlık)...
10- Kendinize karşı; kendinizle barışık olmak, dürüst olmak, ruh ve beden emanetini 
       korumak ahlaki göreviniz olsun.
       İnsanlara karşı; adalet, cömertlik ve af ahlaki göreviniz olsun.
       Allah’a karşı; teslimiyet, şükür ve rıza ahlaki göreviniz olsun.
       Allah’tan umudunuzu hiçbir zaman kesmeyin… 
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ÖZGEÇMİŞ
1958 Yılında Kırşehir ili Mucur ilçesinde doğdu.
7 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğudur.
İlk ve orta öğrenimini Mucur’da tamamladı.
Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı.
Sağlık alanında 30 yılı aşkın süredir Tıp doktoru ve Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
Toplumsal sorumluluk olarak Sosyal ve Hayır faaliyetlerinde sadece verici dünya görü-
şünün bir yansıması olarak çalışmaktadır.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kitapları: (Ücretsiz dağıtılır)
2009 Allah – Kendimiz – Diğer Yaratılanlar
2011 Allah – Ruhumuz – Bedenimiz
2013 Allah – Resuller (Vahiy Akıl) İyi İnsanlar – Kötü İnsanlar
2015 Allah – Ahlak – İnsan
2017 Allah – Meslek – İnsan
2019 Allah – Söz - İnsan
2021 Allah - Şiir - İnsan
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Allah - Söz - İnsan Kitabı Hakkında Görüşler

Dr. Bülent Demirbek

‘’Asrın idraki’’ kendini 140 karaktere mahkum etmiş halde. Seyyah Eyüp Çelebi 

kardeşimiz de, ‘’asrın idraki’’ ne de hitap edebilmek amacı ile gezdiği, gördüğü 

yerleri ve tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya yüz tutacak tarihi ve kıymetli şah-

siyetleri; 140 karakteri biraz aşıp, ‘’draje’’ haline getirerek asrın idrakine sunuyor. 

Okuyucularının ‘’merak duygusu’’ nu gıdıklayarak daha fazla öğrenmeleri için teş-

vik ediyor. ‘’Asrın idraki’’ ne uygun orijinal bir hizmet veriyor. Tebrik ederim.

Hacer Köseoğlu 

Allah-Söz-İnsan

 ‘’Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki, onun kökü sabit; dalı ise göktedir. Rab-
binin izniyle her zaman yemişini verir.’’ (İbrahim suresi24/25)

Bu  kadim doğrunun rehberliğinde söylenen bunca güzelliği İnsan-Söz-Allah 
kitabında bir araya getiren Dr.Eyüp ÖZEREN hocam’a teşekkürlerimi sunarım.

Söz ola kese savaşı

Söz ola kestire başı

Söz ola ağulu aşı

Bal ile yağ ede bir söz

  Yunus Emre
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Prof. Dr. Serdar Günaydın

Allah-Söz-İnsan kitabında, yaşadıkları dönemlerde verdikleri mesajlarla, eser-

lerle ve insanlık için yaptıkları çalışmalarla kendilerini topluma adamış, topluma 

yön vermiş ve topluma mal olmuş sanat, siyaset din ve bilim düşünürlerinin ha-

yata bakış açılarını bu kitapla bir kez daha hatırlamanın bahtiyarlığını yaşadım. 

İnsana dair, hayata dair bir çok söz ve düşünceleri bu kitapta fazlasıyla bula-

caksınız. Hayatın bin bir türlü meşakkati altında savrulan bizleri bir nebze de 

olsa rahatlatan, düşündüren bu kitabı hiç zorlanmadan okuyacaksınız. Dr. Eyüp 

Özeren Beyin bu yöndeki çaba ve girişimi başlı başına takdire şayan bir davranıştır. 

“Okumak” hele hele yazmak günümüz toplumunda kolay kolay rastlanan bir du-

rum değildir. Bu nedenle Dr. Eyüp Özeren Beyi bu özelliğinden dolayı tebrik ediyor, 

başarılarının devamını diliyorum.

Esra Gürel

Defalarca açıp açıp okuma isteği uyandıran, sonra hayatının bir anında sarf et-

tiğin cümlenin okuduğun kitaptan olduğunu fark ettiren; yüzünde oluşturduğu 

tebessüm, damakta bıraktığı lezzet İŞTE Allah Söz İnsan. Saygılar.



237

Hamit Çetin

Sevgili dostum, hemşerim Eyüp Hocamın seri kitaplarından bir yenisi ile baskı-

dan önce buluşmanın mutluluğu içerisindeyim.

ALLAH-ŞİİR-İNSAN isimli şiir kitabı; geçmişten günümüze kadar geçen hayat 

yolunda ŞİİR’e gönül vermiş yüzlerce şairin tek bir “ŞİİR” de olsa eserlerini oku-

mak, hayatı birde şiir penceresinden aralamak oldukça keyifli bir yolculuk oldu. 

Şiire emeği geçen tüm dostlara selam olsun. Ayrıca her biri birbirinden özel yüz-

lerce şiir dostlarını bizlerle buluşturan Dr. Eyüp Özeren’e çok teşekkür ederim.

Şaire ve şiire gönül vermiş tüm dostlara selam olsun.

Yakında çıkacak olan bu kitabı herkese tavsiye ediyorum.

Zümray Yüksel

Sevgili Hocam kalplerin mimarı Allah’tır. Siz bilgi yönünden gerçek bir zenginli-

ğe sahipsiniz. Zamanınızı Allah yolunda harcayarak bizlere rehber öğretici akıcı 

güzel bir kitap yazmışsınız. Emeğinize sağlık çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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Dr. Erkan Özkan

Bu kitap Toplumu Bilim, Kültür, Sanat ve İslam açısından aydınlatıp toplumsal 

ilişkilere ışık tutmuştur yazarı Eyüp özeren’i daha böyle nice kitaplar yazmasını 

diliyorum. Kitabı ücretsiz dağıtması da, kitabın toplumun %100’üne ulaşması 

anlamına gelmektedir.     

 

Doç. Dr. Semra Kara         

‘’Allah – Söz- İnsan’’ kitabının çok ilginç bir derleme olduğunu söylemeliyim. Ki-

tabı elime ilk aldığımda sadece İslam büyüklerinin cümlelerini okuyacağımı dü-

şünmüştüm. Ancak Hz. Muhammed’ten (SAV) Rene Descartes’e, Aziz Nesin’den 

Şems Tebrizi’ye kadar pek çok farklı düşünceden kişiler hakkında hem genel 

bilgilendirme hem de veciz cümlelerin olduğunu gördüm. Hayata dokunan çok 

güzel cümleler var kitapta. Mevlana’nın ‘’İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret, sus-

ması ders olmalıdır.’’ cümlesi ile Nazım Hikmet’in ‘’Ben yanmazsam, sen yan-

mazsam, biz yanmazsak, karanlıklardan nasıl çıkarız aydınlığa.’’ cümlelerine 

katılmamak mümkün mü? Farklı renkleri barındıran  ve gönüllere dokunan bu 

kitabı bizlere kazandıran Eyüp Özeren Beyefendiye teşekkür ederim.
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H. Onur Böyük

Allah’ın bize gönderdiği Kur‘an’ın hayatımızın her yerinde bize ışık tuttuğunu 

birkez daha bizlere göstermiş. 

Geçmişten günümüze yaşanmış ve dünyadaki bazı ülkelerin hayat - yaşam tarz-

larından örneklerle kitabı bizlere birebir yaşatmış. Başarılı bir hayata dair çok 

güzel yönlendirmeleri var. Teşekkürler Eyüp hocam. 

Ayşe Aslan

Her insan adeta değişik bir âlem, farklı bir kâinat gibidir. Duyguları, kabiliyetle-
ri, düşüncesi ve mizacı noktasından insan tek başına bir âlemdir. Bu kitap çok 
akıcı ve öğretici olmuş.Okuyanlara manevi olarak bir çok şey kazandıracağına 
inanıyorum.Sevgili Hocam, bu kabiliyetinizden dolayı sizi kutluyorum.Sizin gibi 
öğretici bilgilendirici insanlar olduğu sürece daha çok aydınlanacağız.Bundan 

sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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“Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz”
Hz. Peygamber



242



243

“ İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” 
Hz. Peygamber
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ŞİİR İNSAN

Hz.Peygamber Mustafa Kemal Atatürk
Mehmet Akif Ersoy Aşık Yaşar Dermani Kanuni Sultan Süleyman Fatih Sultan Mehmet
Victor Hugo Atilla İlhan Rauf Raif Denktaş Şeyh Edebali
Johan Wolfgang Goethe Erich Fromm Bülent Ecevit Necip Fazıl Kısakürek
Lev Tolstoy Kamil Bozdağ Hermann Karl Hesse Nazım Hikmet Ran
William Shakespeare Natsume Söseki La Fontaine Cahit Sıtkı Tarancı
Muhammed İkbal Dalai Lama Edgar Allan Poe Victor Jara
Farabi Jorge Luis Borges Kathleen O'Meara Honore De Balzac
Sadi Şirazi Çerkez Bozdağ Ömer Hayyam Percy Bysshe Shelley
Yunus Emre Osman Bölükbaşı Dara Dadaloğlu Desiderius Erasmus
Mevlana Aşık Veysel Şatıroğlu Köroğlu Charles Baudelaire
Hacı Bektaş Veli Karacaoğlan Pir Sultan Abdal İbrahim Hakkı Erzurumi
Hacı Bayram Veli Prof. Dr. Sait Eğrilmez Elmalılı M. Hamdi Yazır Abdurrahim Karakoç
Aleksandır Puşkin Prof. Dr. Bünyamin Eruh Behçet Kemal Çağlar Muhsin Yazıcıoğlu
Charlie Chaplin Sadi Şirazi Bedri Rahmi Eyüpoğlu Ahmet Yesevi 
Homeros Isaac Newton Özdemir Asaf Şemsi Tebrizi
Lüba Çimpoeş Aşık Paşa Faruk Nazif Çamlıbel Ziya Paşa
Yahya Kemal Beyatlı Ahi Evran Veli Behçet Necatigil Cahit Zarifoğlu
Orhan Seyfi Orhon Neşet Ertaş Fazıl Hüsnü Dağlarca Niyazi Mısri
Sezai Karakoç Buğra Alpgiray Necati Cumalı Nasreddin Hoca
Arif Nihat Asya Ataol Behramoğlu Mehmet Ziya Gökalp İmam Azam Ebu Hanife
Malcoml X Konfüçyüs Orhan Şaik Gökyay Maturidi
Ahmet Muhip Dıranas Voltaire Ahmet Hamdi Tanpınar İbn Haldun
Sabahattin Ali Sokrates Orhan Veli Kanık Aliya İzzet Begoviç
Can Yücel Eflatun (Platon) Ümit Yaşar Oğuzcan Selahattin Eyyubi
Hz. Fatıma Aristoteles Tevfik Fikret Sultan Muhammed Alparslan
Hz. Ayşe İmam Gazali İremgül Özeren Saba Melikesi Belkıs
Erva Özeren Cemil Meriç Cihan Sevim Friedrich Nietzsche
Lao Tzu Halide Edib Adıvar Ahmet Arif Leonardo Da Vinci
İbn Rüşd Fatma Aliye Dostoyevski Blaise Pascal
Hilmi Yavuz Prof. Dr. Mustafa Altınbaş Pablo Neruda Ahmet Haşim
Dücane Cündioğlu Şükrü Erbaş Frida Kahlo Hasan Ali Yücel
Nizamülmülk Ruhi Su İsmet özel Aşık Serdai
Necmettin Halil Onan Mustafa Özeren Hz. Prof. Dr. Aziz Sancar Eyüp Özeren
Şemsi Yastıman İbn Sina Immanuel Kant Neyzen Tevfik
Yusuf Has Hacib Martin Lings

ALLAH


