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Editörden
Değerli okuyucularımız;

Büyük bir sevinç ve heyecanla dergimizin ilk sayı-

sını sizlere sunuyoruz.

Sizler için özenle hazırladığımız Mucur Sağlık Sos-

yal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’mızın dergisi’nin 

ilk sayısını çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Dergi-

mizin bu sayısının kalıcı olabilmesi için özel bir der-

gi hazırlamaya çalıştık. Dergimizin bu sayısı, içerik 

olarak oldukça zengin ve Mucur’u her yönüyle ele 

alan bir sayı oldu. Elinizdeki sayıda yer alan yazılar, 

konunun ehli olan kişiler tarafından kaleme alınmış, 

zevkle ve istifadeyle okuyacağınızı umduğumuz ya-

zılardır. Sizler için gerçekleştirdiğimiz röportajlar 

ise büyük bir emek ve keyifle oluşturulmuştur.

Sizlerle tanışmanın verdiği heyecan ve mutlulukla 

dergimizin ilk sayısını sizlerle buluşturuyoruz.

Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle 

sağlıcakla kalın… 

Dr. Metin Özsoy 
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Baş Yazı
Baş Yazı

Yönetim Kurulu Başkanı

Kalın Sağlıcakla...

MUCUR VAKFI

Dr. Eyüp ÖZEREN

Kaynağını yüce kitabımız ve Pey-
gamberimizin “İnsanların en hayır-
lısı, insanlara faydalı olandır” düs-
turundan alan vakıf anlayışı, giderek 
toplumda yaygınlaşmış ve Osmanlı 
döneminde zirveye çıkarak; memle-
ketimizin her yeri hanlar, hamamlar, 
kervansaraylar, üniversiteler, şaheser 
camiler, imarethaneler, yetimhaneler 
ve şifahanelerle donatılmıştır. 
Osmanlı’nın manevi kurucusu Mucur’lu 
Şeyh Edebali’nin ‘‘İnsanı yaşat ki, Dev-
let yaşasın’’ sözü ile hayat bulmuştur. 
Mustafa Kemal Atatürk, 21 Aralık 
1919’da Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak 
üzere Ankara’ya  dönerken Mucur’u 
ziyaret ediyor. Bir gece Mucur’da mi-
safir oluyor ve o tarihi sözü söylüyor 
‘‘Bu küçük kasabada gördüğüm hür-
meti, çocuklarda gördüğüm zekayı ve 
pırıltıyı hiç bir yerde görmedim.’’
İnançtaki katıksız, halis, temiz olma 
halini zirve yaptıran, insanların ekse-
riyetini aynı istikamette koşturan se-

bep, gönüllerdeki hayır duygularının 
yoğunlaşması ve istikrar kazanma-
sından; başka bir ifade ile yaptığı her 
iş ve hizmette Allah’ın rızasını gö-
zetmesinden başka bir hal değildir.
Mucur Vakfı’nın kuruluş amaçların-
dan belki de en önemlisi, son yıllar-
da Mucur geneli içerisinde hissedilir 
derecede, çok belirgin hale gelen 
başta sağlık ve eğitim olmak üzere 
ekonomik ve kültürel alanlardaki ye-
tersizlik ve yozlaşmanın giderilme-
sinde katkı sağlamak.
Bu dengesizlik ve düzensizlikleri bir 
nebze de olsa gidermek bu uğurda 
hayırsever dostlarımızla beraber ha-
reket etmek, onların duygu ve düşün-
celerini aktif hale getirerek hem ken-
di iç huzuru hem de toplumun eksik 
olan yönlerini tamir etmektir. Dernek 
ve vakıf işleri gönül işleridir. Gön-
lü zengin, ufku geniş insanlarımız, 
hemşerilerimiz azımsanmayacak ka-
dar çoktur. Kendini Mucur’un dertle-

riyle özdeşleştiren ve çözüm arayan 
hemşerilerimizi bir araya getirdik ve 
bu problemleri daha rasyonel ve daha 
dengeli çözüm yolları aramak üzere 
Mucur Vakfı çatısı altında birleştir-
dik. Ben inanıyorum ki Mucurlular 
bundan böyle geleceğe daha umutla 
bakacaktır. Daha güçlü olacaklardır. 
Çünkü onların bundan böyle yanla-
rında dert ortağı, çözüm ortağı, aile 
yuvası Mucur Vakfı vardır.
Tüm hemşerilerimizi bu kutlu müca-
deleye davet ediyorum. İnanıyorum 
ki Mucur Vakfı çatısı altında çözüme 
kavuşturamayacağımız hiçbir dert ve 
problem yoktur.
Yeter ki birlik, beraberlik ve kardeş-
lik hukukumuzu muhafaza edelim. 
Her birimiz halkımız için bir nefer 
gibi çalışalım.
İşte o zaman göreceksiniz ki yarınlar 
çok daha aydınlık, umutlar ve ideal-
ler çok daha gür olacaktır. 
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Kurucu Üye-E. Başmüfettiş

VAKFIMIZ KURULURKEN…

Osman GÜLEÇ

Veren el, alan elden üstündür.
Hz. Muhammed (S.A.V.)

‘‘Bu gün, ayrı bir sevinç ve heyecan içerisindeyim. Ni-
çini araştırmanıza gerek kalmadan hemen söyleyeyim. 
Büyük ve bereketli bir hayır kapısının açılmasına vesile 

oluyor ve dünya var oldukça: sadaka-i cariye hükmün-
deki hayır kurumlarından birinin adı olan bir vakıf kuru-
yoruz. İnşallah kuruluş düşüncesinde gizli olan hedef ve 
niyetler bir bir gerçekleşir ve bizler de gerçekleşen bu 

mutluluğun hazzını birlikte yaşarız. ’’
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Değerli dostlarımız, herhangi bir ha-
yır kurumunda çalışmak veya bu hayır 
kurumunu bizatihi kurmak bir heves 
değildir. Esas heves ve amaç, ideali-
nizde olan o kuruluş veya müesseseyi 
istikrarlı bir şekilde devam ettirmek 
ve kuruluş amacından zerre kadar 
sapmaksızın onu sonuna kadar götür-
mektir. Yoksa onun hayatiyeti sonuç-
suz kalmaya ve saman çöpünün yanıp 
sönmesi gibi kısa olmaya mahkumdur. 
Bu nedenle vakıf kurarken bu noktaları 
düşünmeye ve olmazsa olmazları dik-
kate almaya mecburuz. Ecdadımızın 
kurmuş oldukları vakıfların vakfiye-
lerini gördüğümüzde hayretler içeri-
sinde kalıyoruz. Onlar vakıf kurarken 
kılı kırk yarmış ve yapmak istedikleri 
hayır hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde 
yürüyebilmesi  için çeşitli müeyyideler 
koymuşlar ve vakfın amaçlarını ga-
ranti altına almışlardır. Bunlara örnek 
olarak, Fatih Sultan Mehmet Han ile 
Kanuni Sultan Süleyman’ın vakıfları-
nı, vakfiyelerini göstermek mümkün-
dür. Vakıf kurarken önem arz eden iki 
hususu hassasiyetle gözettik. Bunlar-
dan birincisi, amaçlarının; hiçbir fark 

gözetmeksizin herkesi kapsaması ve 
evrensel boyutlarda olması, ikincisi de 
amaçlarını yerine getirirken formalite-
lere boğulmaksızın rahatlıkla ve kolay 
bir şekilde ifa edilmesidir. Vakıf sene-
dini incelediğinizde göreceksiniz ki, 
amaçları değil insanları, kainattaki tüm 
varlıkları kapsamaktadır. Bu husus, 
vakfın tamamına bir zenginlik getir-
mekte ve ileride vergi muafiyeti tanın-
ma aşamasına geldiğinde, herhangi bir 
engelle karşılaşmayacaktır.
Vakıflarda önem arz eden bir husus 
da vakfın normal gelir kaynakları ile 
yapılacak hizmetlerin bir uyum içeri-
sinde olmasıdır. Vakfın gelir seviyesi 
ne ise bunun dikkate alınarak vakıftan 
beklenilen faydanın da ona göre değer-
lendirilmesi gerekmektedir. Yoksa bu-
nun dışında, vakfa herhangi bir şekilde 
katkısı olmayan kimselerin her zaman 
vakıftan beklentilerinin olması nezaket 
kurallarına uygun düşmemektedir. Gü-
nümüzde bu husus dikkate alınmaksı-
zın yapılan eleştiri ve tenkitler, çeşitli 
kırgınlıklara neden olmaktadır. Vakıf 
anlayışında esas vermektir, almak na-
dirattandır. Yani insanlar ancak vermek 

suretiyle hayır yapmış olurlar. Bunun 
yüce Peygamberimiz “Veren el alan el-
den üstündür” diye buyurmuşlardır.
Değerli kardeşlerim, tam bir istek ve 
içten gelen bir arzu ile kurulan, kısa adı 
MUSEV olan “Mucur Sağlık, Sosyal, 
Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı”mızın 
inşallah dünya durdukça hayırlı ve be-
reketli iş ve hizmetler yapacağına, dün-
yanın her tarafındaki hizmete muhtaç 
her canlı ve insanlara yardımcı olacağı-
na, Türkiye’mizdeki insanlar ile birlik-
te, vakfa ismini veren Mucur ilçemiz-
deki her sınıftan insanımıza her yönü 
ile yardımcı olacağına, tahsil çağındaki 
yardıma muhtaç gençlerimize öncelik 
tanıyarak onların tahsillerini yapmala-
rına vesile olacağına, bunların dışında 
ilçemizdeki diğer milli ve manevi de-
ğerlerimize katkı sağlayacak etkinlik-
lere katılarak onların imar ve ihyasına 
çalışacağına olan inancımız tamdır. 
Bu vesile ile kurulan vakfımızın hayırlı 
hizmetlere vesile olmasını diler, kurucu 
yönetim kurulu üyesi olarak hepinize se-
lam ve saygılarımı sunarım. Sağlık, sıh-
hat ve afiyet temennisi ile…
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Mucur
Tarihçesi

Ahmet Serdar ÖZEREN
Kurucu Üye-Strateji Uzmanı
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Eski uygarlıkların beşiği, Orta 
Anadolu’nun en eski yerleşim yer-
lerinden biri olan Mucur, tarihi ve 
doğal güzellikleriyle birlikte ülke-
mizin önemli yerleşim yerlerinden 
biridir.Hemen yanıbaşında Kuş 
Cenneti olarak adlandırılan Seyfe 
Gölü ülkemizde görülmesi gereken 
nadide yerlerden biridir.
Yerleşim tarihi itibariyle çok eski-
lere, Tunç Çağına (M.Ö. 3000) da-
yanan, güzel havası, bol ve berrak 
sulara sahip olan Mucur, insanları-
nın gayretli ve çalışkan olmasıyla da 
ayrı bir yere sahiptir. Milli Mücade-
le döneminde de vatanın kurtulması 
için duyarsız kalmamış, çok sayıda 
şehit ve gaziler vermiştir. Mucur 
toprağının insanları, milli ve manevi 
değerlere bağlı, ülkesinin ve vatanı-
nın bölünmez bütünlüğüne saygılı 
son derece konuksever insanlardır.
Mucurun tarihçesine baktığımızda 
birçok eski uygarlığın yaşadığını 
görürüz. Mucurun etrafındaki; hö-
yük, in, mağara ve harabelerden, 
çevreden çıkan eski tarihi kalıntı-
lardan, pişmiş topraktan yapılmış 
iki boğa heykelinden, diğer tarihi 
eser, kalıntı ve bilgilerden burada 
Lüviler’den (M.Ö.3000) ve Hititli-
lerden (M.Ö.1800-1200) beri yerle-
şim alanı olduğu bilinmektedir.
Roma İmparatorluğu zamanında-
ki bir haritadan Mucur’un isminin 
Niza olduğunu görüyoruz. Bizans 

Devletlerinde ise (M.S.395-1074) 
ismini önce yine Niza olduğunu, 
daha sonra ise Mücürüm olarak 
anıldığı saptanmıştır. Mucur’un adı 
yine Malazgirt Savaşından sonra 
yanmış demir curuhu anlamına ge-
len Mucur olarak değiştirilmiştir. 
Daha sonra yine adı Mıcır, Bucur 
olarak değişiklik göstermiştir.
Mucur; 1868 yılında Bucak (Nahi-
ye) olmuş, 1914 yılında Osmanlı 
harbiye nazırı Enver Paşanın em-
riyle Kaza (İlçe) olmuştur. Mucur’a 
bağlı 44 köy bulunmaktadır. 
Mucur’un Tarihi ve 
Turistik Yerleri
Yeraltı Şehri: Mucur Yeraltı Şehri, Ha-
midiye Mahallesinde olup ülkemizdeki 
önemli yeraltı şehirlerinden biridir. Mu-
cur Yeraltı Şehri, ilk Hristiyanlık Dö-
nemine ait olup M.S. 3. ve 4. yüzyılda 
yapılmıştır. Mucur; bu yıllarda Kapa-
dokya Bölgesinin belli başlı Hristiyanlık 
merkezlerinden biri idi. Roma ve Bizans 
dönemlerinde savaş, baskın ve saldırılar-
dan gizlenmek için kullanılmıştır. Yeraltı 
Şehri 7-8 mt. aşağıdaki yumuşak kayalar 
oyularak meydana getirilmiştir. Şimdilik 
ortaya çıkarılan 3 kat ve 50 odadan iba-
rettir. Şehrin tek giriş kapısı vardır. Bir-
çok gizli geçit ve yolun bulunduğu, hatta 
bir söylentiye göre, Kırşehirdeki Aşık 
Paşa Türbesine kadar (18-20 km) uzan-
dığı belirtilmektedir. 

Keşiş Sarayı: İlçenin doğusunda Ye-
nice Mahallesi Terkos su deposunun 
olduğu yerde büyük bir mağara var-
dır. Bu mağaranın içinde Bizanslı-
lardan kalma kevek (volkanik tüfler-
den) taşları içine oyulmuş 20-30 göz 
odacıklardan oluşan, Keşiş Sarayı 
veya evi mevcuttur. Bu evlerin önün-
de mağaralara açılan kuyular vardır. 
Kilise (Manastır): Halkın manas-
tır dediği yer, cezaevinin karşısında 
ve ilçenin güney semtinde olup Ro-
malılardan kalmadır. Mucur’un ilk 
yerleşim yeri burasıdır. Roma top-
raklarında suç işleyenler buraya hap-
sedilirmiş. Taşlardan meydana gelen 
yayvan bir tepenin üzerine oyulmuş 
bulunan yine 15-20 kadar ev vardır. 
Evlerin her biri 8-10 odadan ibaret-
tir. Üzerlerinde Rumlara ait mezarlar 
bulunmaktadır. Ayrıca burada harap 
vaziyette bir kilise vardır. Bunlara 
paralel olarak Mergazi Çeşmesine 
doğru uzanan eski evler de vardır.
Uyluk Şehri Kalıntıları: İlçenin gü-
neydoğusunda bulunan Altınçanak ve 
Çorbacı çeşmeleri üzerindeki Uyluk 
Dağında ve bu dağın eteğinde Uyluk 
Şehri kalıntıları bulunmaktadır. 
Seyfe Gölü: Mucur sınırları içe-
risinde bulunan Seyfe Gölü, Mu-
curun 20 km. kuzeybatısına düşen 
ve denizden yüksekliği 1800 mt 

derinliği ise 10-12 km arasın-
dadır. Alanı 1545-7000 hektar 
arasında değişmektedir. Suyu 
az tuzlu olan gölün beslenme 
kaynağı yeraltı sularıdır. Sığ 
bir göl olan Seyfe Gölünün 
etrafı çeşitli meyve ağaçları 
ve kavak ağaçları ile çevri-
lidir. Göl aynı zamanda ta-
rihi ipek yolu güzergahının 
üzerinde yer almaktadır.  
Seyfe Gölü Kuş Cenneti 
olarak anılır. Flamingo 
ve 180 kadar kuş türü-
nün barındığı bir göldür. 
Köme ve Flamingo 
Festivali: Mucurda ya-
şayan insanların tanış-13
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ma, paylaşma ve eğlence amacı ile 
biraraya geldikleri ve bu birliktelik-
te hoşgörünün, saygının özellikle 
kardeşliğin en güzel yaşatıldığı bir 
toplantıdır. Bu toplantının yapıldığı 
yere Köme denilmiştir. 
Kömede insanlar gruplar halinde 
oturup eğlence düzenlerler. Her 
Mucurluda Köme anıları her zaman 
güncelliğini korumuştur. Önemli 
olanda Kömenin her zaman yaşatıl-
masıdır.  
Mucurun Seyfe Gölü kalıcı ve göç-
men kuşların ev sahipliğini yap-
maktadır. Bu güzide kuş cennetimi-
zi simgeleştirmek için ‘‘Flamingo 
Kuşu’’ seçilmiştir. Festivalimiz bu 
yüzden de Köme ve Flamingo Fes-
tivali olarak adlandırılmıştır. 
Günümüzde de önemli olan şey 
tarihi dokuları ve doğayı zedele-
meden kardeşçe yaşamaktır. Köme 
ve Flamingo şenliği de kardeşçe 

ve hoşgörülü yaşamanın bağlarını 
oluşturur. Bize Köme ve Flamingo 
Festivalini bırakanlara şükranları-
mızı sunarken tekrar Kömeyi yaşat-
maya çalışanlara sonsuz teşekkür-
lerimizi sunarız. Hadi hep birlikte 
Kömeyi yaşatmak üzere geleneği-
mizi sürdürelim.
Mucur Kilimleri: Kırşehir ve Mu-
cur kilimleri XVII. Yüzyıldan iti-
baren önemli bir hale gelmiştir. Bu 
yüzyıl, politikacıdan Osmanlı Dev-
letinin zayıflamasına rağmen el sa-
natının özellikle de Anadolu Türk 
Halı sanatının klasik çağının yaşan-
dığı bir dönemdir. Gördes, Kula, 
Ladik, Milas gibi halı merkezleri de 
yine aynı yüzyılda tanınmaya baş-
lanmıştır. XVIII. Yüzyıldan itiba-
ren yabancı sermayenin Anadolu’ya 
girmesiyle önceki yüzyılın kilim-
ciliğinin yerini, Avrupalı halı tüc-
carlarının beğenisine terk etmiştir. 
Osmanlı Devletinin de desteği ile 

özellikle İngilizler Anadolu kilimle-
rini ellerine geçirmişlerdir. İç Ana-
dolu Bölgesinin ünlü halı merkezle-
rinden biri de Mucur’dur. Kırşehirin 
bir ilçesi olan Mucur kilimleri Kır-
şehir kilimlerinden farklı bir şekilde 
gelişmiştir. Günümüzde Mucur çev-
resinde halı dokuyan merkez yok 
denilecek kadar azdır. Mucur mer-
kez ile Şatıroğlu, Dolakçı, Acıöz, 
Gümüşkümbet, Budak, Yazıkınık 
köylerinde dokunmaktadır.
Atatürk’ün Mucura gelişi kut-
lamaları: Her yıl 21 Aralık günü 
Mustafa Kemal Paşanın Sivas 
Kongresi sonrası Kurtuluş Savaşını 
başlatmak üzere Ankara’ya döner-
ken Mucur’u ziyaretinin yıldönümü 
olması nedeniyle büyük bir coşku 
ve sevinçle kutlanmaktadır. Bu bağ-
lamda folklor gösterileri ve günün 
anlam ve önemini belirten konuş-
malar yapılmaktadır.
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KRAVATLI BİR EVLİYA:
 MUCURLU MUSTAFA ÖZEREN EFENDİ

ABDULBARİ KARABEYESER

Mustafa Özeren Efendi Hz. 1895-20 Ocak 1982
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Kırşehir’in eski ismi olan “Gülşehir”i 
bilmeyenler bu şehri kır bir şehir ola-
rak tahayyül edebilirler. Oysaki hakikat 
böyle değildir. Bu şehir sırlanmış gü-
zellerin diyarıdır. Onlara ulaşmak için 
gözünüzü dört açmanız yetmez adeta 
iğne ile kuyu kazmanız gerekir. İnci ile 
mercanı öyle orta yerde, herkesin elini 
kolunu sallayarak bulabileceği bir yere 
koymazlar. Onlara ulaşmak için emek 
ve alın teri sarfetmeniz gerekir. 
Bu da, “Ben sevdiğim kullarımı kub-
bemin altında saklarım” hikmetinin bir 
tecellisidir. Bozkırın tezenesinin türkü-
lerinin çalındığı bu şehirde adım başı 
sırlanmış bir gönül ehliyle karşılaşma-
nız hiç te şaşılacak bir durum değildir. 
Alınlarına ışık vurmuş, yürekleri mu-
habbet fedailerine vatan olmuş bu irfan 
dehalarından biri de Mucurlu Mustafa 
Özeren Efendi’dir.
Kırşehir’in sokaklarında önünüze gelene 
bu irfan dehasını sora sora ilerleyin tek 
bir bilene rastlayacağınıza ihtimal ver-
mem. Yakın bir dostum sözünü etmemiş 
olsaydı kim bilir bunca kitapla hemhal 
olmuş ve Kırşehir’in güzelleriyle gönül 
mesaisi yapmayı zevk haline getirmiş 
bu kardeşiniz de fark etmiyor olacaktı. 
Hakkında kimse bilgi sahibi olmayınca 
kaynaklara müracaat ettim ancak ne ya-
zık ki kaynaklarda da dişe dokunur bir 
bilgiye ulaşmak kabil olmadı. 
“Sahabeden Günümüze Allah Dostla-
rı Ansiklopedisi”nde Abdullah Kucur 
tarafından yazılmış iki sayfa kadar bir 
özgeçmiş ile Mustafa Kolağası’nın 
hatıralarından müteşekkil “Deryadan 
Damlalar” adlı küçük bir risaleye tesa-
düf etmemiş olsaydım belki bu satırlar 
da hiç kaleme alınmıyor olacaktı. 
Mustafa Özeren Efendi, 1895 yılında 
Kırşehir’in Mucur ilçesinde dünyaya 
geldi. Annesi Hanife Hanım (1874-
1947), babası ise “Hacı Hoca” laka-
bıyla bilinen müderris Eyüp Efendi’dir. 
Müderris Eyüp Efendi, aslen Keskin’in 

Gavlak köyünden Mehmed Ağa’nın 
oğludur. Tahsilini kardeşi Ali Efen-
di ile birlikte keskin, Kilis ve Şam’da 
yaptı. Tahsil dönüşü kardeşi Ali Efendi 
Kilis’te, kendisi de Mucur’da müderris 
olarak kalmaya karar verdi.  Mucur’un 
yerlilerinden bir ailenin kızı olan Hanife 
Hanım ile evlenince temelli olarak bu-
rada kaldı. Dört çocukları oldu. Mustafa 
Efendi, bu dört çocuğun ikincisidir.
Mucur’da uzun seneler müderrislik ya-
pan Eyüp Efendi halk tarafından çok se-
vilen ve sayılan bir zattır. Geleni gideni 
hiç eksik olmazdı. Yarısı yatılı olmak 
üzere toplam yüzelli talebesi de bulunan 
on beş odalı bir medrese ve yanına da 
bir mescid ile dershane inşa eden Eyüp 
Efendi devrin din karşıtı uygulamaları-
na aldırmaksızın dini tedrisat yapmaya, 
talebe yetiştirmeye devam etti. 
Eğitimi, İntisabı ve Hocaları
Çocukluğu ve ilk tahsil devresi 
Mucur’da babasının yanında geçen 
Mustafa Efendi on altı yaşına girdiği 
sene daha iyi bir tahsil alabilmek ama-
cıyla İstanbul’a gitti. Ankara’da hâkim 
olan Mucurlu Hüseyin Avni Konuk-
man (v.1939)’ın yardımıyla Kayserili 
Mehmet Tevfik Efendi (v.1927) ile ta-
nıştı ve onun yanına yerleşti. Onun da 
vesilesiyle Halveti-Şabani şeyhlerin-
den Türbedar Ahmed Amiş Efendi’ye 
(1807-1920) intisap etti. Onun vefa-
tından sonra yerine Mehmet Tevfik 
Efendi geçti. Onun vefatından sonra da 
yerine Mustafa Efendi’nin oda arkada-
şı Maraşlı Ahmet Tahir Memiş Efendi 
(v.1954) geçti. Her üç şeyhinde iltifat 
ve teveccühlerine mazhar olan Mustafa 
Efendi son şeyhi Ahmet Tahir Efendi 
tarafından 1954 yılında irşada memur 
kılındı. Uzun bir intisap dönemi yaşa-
yan Mustafa Efendi nefsine pay bırak-
maksızın her üç şeyhe de canı gönül-
den hizmet etti. Ne emir buyurdularsa 
büyük bir ihlâsla yaptı. Bu halini şöyle 
özetlemektedir:

“Ben bu kapıya 1911 senesinde gel-
dim. 27 senelik memuriyet hayatım 
var. 67 senedir bu kapıdayım. Üç azize 
hizmet ettim. Gördüğümü, duyduğumu 
söylesem ne kitaba gelir, ne kelâma… 
Ehlullah, bazı hakikatleri rumuzla söy-
lemişler. Kolay kolay anlaşılmıyor.”
Onun hayatına bakıldığı zaman bunu 
anlamak çok zor olmayacaktır. O hem 
şeyhlerine hem de İstanbul’daki kül-
türel iklime son derece bağlıdır. İstan-
bul’dayken dönemin aydınlarının soh-
bet mekânı olarak bilinen Beyazıt’taki 
Küllük Kahvehanesi başta olmak üzere 
mütedeyyin aydınların devam ettiği tüm 
ilim ve irfan meclislerinden bir an olsun 
geri durmaz. Buralarda birçok insan-
la tanıştı, sohbetlerinden istifade etti. 
Mehmet Tevfik Efendi, Evrenoszâde 
Sami Bey, Hasan Nevres Bey, Miralay 
Hilmi Şanlıtop, Muzaffer Özak, Meh-
med Ali Yitik, Vehbi Güloğlu, Fethi Ge-
muhluoğlu, Müderris Babanzâde Ah-
med Naim Efendi, Ahmet Tahir Maraşî, 
Muhiddin Raif, Neyzen Tevfik ve Ab-
dulbaki Gölpınarlı bu zatlar arasında 
isimleri ilk dikkat çeken kişilerdir.
72 Günlük Erbain
İstanbul’da Çorlulu Ali Paşa 
Medresesi’nde kalır. Bir gün gazetenin 
birinde devletin aleyhinde yayınlanan 
bir yazıdan dolayı polislerce tutuklana-
rak nezarethaneye atılır. Tek delil kendi 
yazısıyla, yayınlanan yazı arasında gö-
rülen harf benzerlikleridir. Tüm duruş-
malarda suçlamaları reddetse de kurtula-
maz. Tutulduğu Bekir Ağa Bölüğü’nün 
Nezarethanesi değil üzerinde yatılacak 
yatak, oturulacak bir peykesi dahi bu-
lunmayacak kadar kötü ve perişan bir 
yerdir. Dayak ise cabası… Ancak Mus-
tafa Efendi dayaktan muaftır. 
Bir gün hücresindeyken odasının ka-
pısı açılır ve içeriye güler yüzlü bir 
zabit girer. Memleketten babası Eyüp 
Efendi’nin talebesi olduğunu söyle-
yen zabit “korkma seni kimseye döv-
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dürtmem” diyerek teselli verip gider. 
Dayaktan bir şekilde kurtulan Mustafa 
Efendi’nin mahkûmiyeti tam yetmiş iki 
gün sürer. Nihayetinde son mahkeme 
günü gelip çattığında mahkeme reisi 
tekrar mutadı olduğu üzere yazıyı yazıp 
yazmadığını sorar. Haksız bir şekilde 
tutulmaktan içi kan ağlayan Mustafa 
Efendi her şeyi göze alarak şöyle der:
“Bana ne sorup duruyorsunuz sayın hâkim 
bey? Siz söylediniz ben de yazdım.”
Sözlerini bitirdikten sonra başını kal-
dırıp mahkeme reisinin yüzüne bakar. 
Baktığı anda da başı tavana değecek 
kadar bir “Hay” çekip yerinden 
fırlar. Meğerse Hâkim diye bak-
tığı kişi hocası Mehmet Tevfik 
Efendi’nin ta kendisiymiş!  
Onun nara atmasıyla bo-
zulan hâkim bey “Bu 
deliyi çabucak dışarıya 
atın!” diyerek tahliye-
sine karar verir. Peri-
şan bir halde dışarıya 
çıkan Mustafa Efendi, 
doğruca Beyazıt‘ta bu-
lunan Çorlulu Ali Paşa 
Medresesi’nde ikamet 
ettiği odasına gider. Meh-
met Tevfik Efendi, kendi-
siyle aynı odayı paylaşan 
Ahmet Tahir Efendi’ye:” 
“Mustafa’yı göreceğim geldi, 
git onu al gel” der.
Hocasının emrini ikiletmeden dı-
şarı çıkan Ahmet Tahir Efendi nereye 
gideceğini bilemeden: “Mustafa Efendi, 
Bekir Ağa bölüğünde tutuklu, ben onu 
nasıl alır gelirim” diye düşüne düşüne 
kaldıkları medreseye kadar gelir. Bu 
düşünceyle odanın kapısını açar açmaz 
karşısında perişan bir vaziyette oturan 
Mustafa Efendi’yi bulur. Büyük bir se-
vinçle birbirlerine sarılırlar ve hazreti 
şeyhin yanına giderler. 
Bu hapis olayı, Mustafa Efendi’nin er-
bainine yorumlanır.

Evlilik Hayatı 
Mustafa Efendi 1932 yılında Fatma 
Şükran Hanım’la evlendi. Bu evlilik-
ten üç çocukları oldu. Ali (merhum) 
1934’de Muğla’da, Mehmed Nur 
1935’te Manisa’da, Eyüp Tevfik’te 
1940 yılında Kütahya’da dünyaya gel-
di. Çocuklarından bugün hayatta olan 
tek kişi Mehmet Nur Özeren Efendi’dir.

Mustafa Efendi’nin başka bir evlilik ya-
pıp yapmadığını bilmiyoruz ancak kay-
nakların aktardığına göre Fatma Şükran 
Hanım’dan önce olaylı biten bir nişanlı-
lık hadisesi vardır. 
Nişanlandığı kız, şimdiki Soğanağa İn-
cir dibinde yaşayan bir konak sahibinin 
tek kızıdır. Nişan yapılmış, çeyizler ke-

silmiş, dini nikâhları kıyılmış, sadece 
gerdeğe girilmemiş. Her şey yolunda 
gibi giderken, Mustafa Efendi’nin ni-
şanlısının evine davetli olduğu bir gün, 
şeyhi Mehmet Tevfik Efendi:
“Evladım, git nişanlı olduğun o kızı 
yatsı ezanından evvel boşa gel” demiş.
Mustafa Efendi’yi bir telaş, bir heye-
can sarmış. Ortada bir hadise yokken 
“ben elâlemin kızını nasıl boşarım” 
diye düşüne düşüne Beyazıt’a, kayın-
pederinin evine kadar gelmiş. Kendisi-
ni güler yüzle karşılamışlar.

Akşam yemeğini yedikten sonra 
kayınvalide kızına “git nişanlına 

bir orta kahve yap getir” de-
miş. Kız da yukarıdan üçün-

cü kattan merdiven boşlu-
ğunda duran hizmetçiye 
“bir orta kahve yap getir” 
diye seslenmiş. 
Bu hareket İstanbul ha-
nımefendisi olan anne-
sine çok ağır gelmiş. 
Kızını tekdir etmişse de 
kız, hizmetçinin yaptığı 
kahveyi oda kapısında 
elinden alarak nişanlısına 
“buyur” diyerek uzatmış, 

Mustafa Efendi’ye de: 
“Biz evlendikten sonra evi-

mizde benim dediğim ola-
cak” demiş.  

Mustafa Efendi gayet sakin bir 
şekilde kıza dönerek:

“Sor bakalım annene bu evde anne-
nin dediği mi, babanın dediği mi olu-
yor?” Kız:
“Burası beni enterese etmez, benim 
evimde benim dediğim olmalı” demiş. 
Mustafa Efendi:
“Sen bunu iyi düşündün mü?” deyince kız:
“Ben bir haftadır bunu düşünüyorum” 
demiş. Mustafa Efendi: 
“Annen baban Allah rızası için şahit 
olsunlar ki, bende seni talakı selâse ile 
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(üç talak) boşadım” demiş ve evdeki-
lerle helalleşerek çıkıp gitmiş. Gidera-
yak kıza da: 
“Bundan sonra kardeşimsin, başın ne 
zaman sıkışırsa yardıma hazırım, bü-
tün çeyizinde senin olsun, ben bir şey 
istemiyorum” demiş. 
Anne baba kızlarına çıkışmışlar, hatta an-
nesi baygınlık geçirmiş ama olan olmuş ve 
olay bir daha açılmamak üzere kapanmış.
Konaktan ayrılır ayrılmaz doğruca Fatih 
Camii’ne gitmiş. O sırada yatsı ezanları 
okunuyormuş. Mehmet Tevfik Efendi. 
“Oğlum sana kıyamadım. Üçünün 
bir olup ensene binmelerinden kork-
tum…” demiş.
Mustafa Efendi bu evlilikten kurtulmuş 
kurtulmasına ama halk arasında denir 
ya “herkes kaderini yaşar” diye. Kişi-
lerin kaderleri kolay kolay değişmedi-
ğinden Allah’ın tecellisi tahakkuk etmiş 
ve Mustafa Efendi, 1932 senesinde, 
Mehmet Tevfik Efendi’nin irtihalinden 
birkaç sene sonra tekrar tecelliye rıza 
göstererek çileye (evliliğe) talip olmuş.
1953 yılında Beyazıt Meydanı’nda 
kendisiyle tanıştıktan sonra bir daha 
huzurundan ayrılmayan talebesi Mus-
tafa Kolağası’nın aktardığı hatıralardan 
öğreniyoruz ki Mustafa Özeren Efendi 
evlilik cihetiyle bu dünyada yüzü gül-
memiş çilekeşlerdendir. Bir gün hu-
zuruna gittiğinde kendisini çok üzgün 
gördüğünü, sebebini sorduğunda ise şu 
cevabı aldığını ifade etmektedir:
“Oğlum bugün herkesin çilesi evin-
dedir. Bize eğer evde çile gelmezse, 
devletle uğraşırız. Bu çilede çok ağır 
olarak tecelli eder”
Hanımı eve gelen giden çoğu misafiri; 
“Burada Efendi falan diye bir kimse 
yoktur” deyip ellerindeki hediyelerle 
birlikte kapıdan döndürecek kadar sert 
mizaca sahiptir. Durumdan haberdar 
olanlar genellikle Kolağası Mustafa 
Efendi ile görüşüp ona göre hareket 

ederler. Varsa yanlarında getirdikleri 
hediyeleri kendisine bırakırlar. O da 
bilahare çarşıdan alınmışçasına paket-
leyip Efendi hazretlerine teslim eder.
Mustafa Efendi’nin “Dünyada işini değil, 
eşini bulan rahat eder” sözü meşhurdur. 
Bir sohbetlerinde de şöyle buyurdular:
“Oğlum kadının iyisi pek azdır. Hepsi 
Ayşe tabiatlıdır. Fatıma tabiatlısı çok 
azdır”
Memuriyet Hayatı
İstanbul’a yerleşen Mustafa Mucurî 
Efendi, Hocası Mehmet Tevfik 
Efendi’nin yardımıyla 1926 yılında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde kâtip 
olarak işe başladı. Bunu da Mehmet 
Tevfik Efendi’nin kendisine hitaben 
söylediği şu sözden anlıyoruz: “Ben 
seni evkafa zabit yaptım”
Sırasıyla mümeyyiz (katip) ve müdür 
oldu. Emekli olduğu 1953 yılına kadar 
Türkiye’nin birçok yöresinde çalıştı. 
Bürokrasinin işleyişi, devlet çarkının 
dönüşü, amir-memur münasebetleri 
gibi konularda zengin bir tecrübeye 
sahipti. Tekirdağ, Muğla, Manisa, Kü-
tahya, Bolu, Tokat, Kocaeli, Balıkesir 
ve Aydın onun çalıştığı yerler arasında 
ismi geçen illerdir. 
1926 ve 1928 yılları arasında 
Tekirdağ’da kaldı. Dönemin CHP 
Belediye başkanı vakıflara ait bir de-
ğirmeni usulsüz olarak yandaşlarına 
vermek isteyince Mustafa Efendi karşı 
çıktı. Bu hadiseden on beş gün sonra 
Tekirdağ Valisi kendilerine telefon et-
tiklerinde valiye: “Bana azilnâmemi 
tebliğ edeceksiniz değil mi” der. Vali:
“Nereden biliyorsunuz” deyince “Bi-
len vardır” deyip susar. Valinin huzu-
runa çıktığında vali kendisine azledil-
diğini tebliğ eder.
Tekirdağlı İplikçi Ali Baba
Vilayet konağından çıkınca önüne Te-
kirdağlı İplikçi Ali Baba çıktı.
“Kızanım ben bir şey duydum doğru 

mu?” Mustafa Efendi “evet” deyince 
Ali Baba valiyi bir güzel benzetmiş! 
Mustafa Efendi İplikçi Ali Baba’yı he-
nüz tanımıyor tabi ve ikisi de yollarına 
devam edip gidiyorlar. Aradan epey 
zaman geçince gene bir gün camide 
karşılaşırlar. 
Mustafa Efendi caminin birinde kut-
lanan bir Mevlide katılır. Mevlidin 
okunduğu sırada kalbinden: “Acaba bu 
Mevlit Allah’ın indinde kabul müdür?” 
diye geçirir. O böyle düşünürken önün-
deki safta oturan yaşlı bir adam arkaya 
doğru uzanarak:
“senin ve benim yüzümüz hürmeti-
ne inşallah makbuldür,” der. Musta-
fa Efendi bakar ki vilayet konağının 
önünde valiye verip veriştiren adamdır.
Bunun üzerine Mustafa Efendi, Mevli-
din bitiminden sonra onu takip etmeye 
başlar. Ali Efendi biraz gittikten sonra 
aniden arkasına dönüp:
“Memur musun nesin beni takip etme. 
Beni takip eden bir sürü sivil polis var 
zaten!” der. Bunun üzerine Mus -
tafa Efendi kendisine:
“Sırrı faş ettiğin için kim olduğunu 
söylemelisin. Aksi halde seni babama 
şikâyet ederim” der. İplikçi Ali Baba 
“Senin baban kimdir” diye sorar. Mus-
tafa Efendi:
“Benim babam Mehmet Tevfik Efendi 
hazretleridir,” der. Bunun üzerine Ali 
Baba kendisine elini öptürdükten sora 
şöyle der:
“Evladım O hepimizin başıdır. Hepi-
miz ona bağlıyız,” der.
Bu vesile ile Mustafa Efendi ile Tekir-
dağlı iplikçi Ali Baba arasında sıkı bir 
dostluk kurulur ve uzunca bir süre bir-
likte kalırlar.
Bebeğini Düşüren Kadın
İplikçi Ali Baba keşf ü keramet sahibi 
bir velidir. Mustafa Efendi onun birçok 
kerametine şahit oldu. Kahvehanede 
oturdukları bir gün yanlarına özel şo-
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förü olduğu halde zengin bir hanım 
geldi. Tam derdini anlatacağı sırada 
Ali Baba:
“Biliyorum derdini, anlatma. Senin 
karnında sıpa durmuyor, iki, üç aylık-
ken onu düşürüyorsun”  dedi. Sonra da 
küçük bir şişeye su doldurup yarısını 
içti, diğer yarısını da geri şişeye dök-
tü.  Ardından da eline bir ip alıp yedi 
düğüm attıktan sonra iple suyu kadına 
verdi ve şöyle dedi:
“Bu ipi karnına bağla, karnın şiştikçe 
biraz gevşet, çocuk doğana kadar 
sakın çıkarıp atma. Bu su ile her 
banyo yaptığında bir bardak alıp 
yıkandığın suya koy, şişeye de 
aldığın su kadar koyarsın. Be-
bek doğunca gelip şu yatıra 
bir koç kurban edersin” di-
yerek ipliği ve suyu kadına 
verdi. İpi kadına verirken de 
“dikkatli ol ha karnındaki 
çocuk erkektir, ona göre” 
dedi. Mustafa Efendi diyor: 
“O kadın dokuz ay sonra 
oğlu ve bir koçla birlikte gel-
di, ziyaretini yaptı ve gitti.” 
Kütahya’da
Ahmet Tahir Efendi’nin bağlı-
larından Süleyman Efendi isimli 
bir zat İstanbul’a, Şeyh Efendi’ye 
“Kütahya’da yalnızım, konuşacak, gö-
rüşecek kimsem yok, bana ihvanımız-
dan birini gönderseler…” diye haber 
yollar. 
Bu haberden bir müddet sonra Musta-
fa Efendi’nin tayini Kütahya’ya çıkar. 
Kütahya’ya gittiğinde iki hafta kadar 
Süleyman Efendi’yle aynı evi paylaşıp 
doyasıya sohbet ederler. Süleyman Bey, 
1940-1945 yılları arasında Kütahya’da 
görev yapan Mustafa Efendi’ye:
“Beni burada sırlamadan seni bir yere 
göndermem” der. Nitekim de öyle olur. 
Süleyman Efendi vefat eder, Mustafa 
Efendi onu kendi elleriyle defneder ve 
öylecene Kütahya’dan ayrılır.  

Emekliliği ve İrşad Hayatı
Mustafa Efendi 1953 yılında emekli 
oldu. Şeyhine yakın oturmak için İs-
tanbul Beyazıt Soğanağa-Derinkuyu 
sokağında Dr. Cevat Bey Apartmanı-
nın zemin katında bir daire kiraladı. 
1960 yılında Teşvikiye’deki vakıfların 
malı olan Ashapoğlu Apartmanı’na ta-
şınana kadar burada oturdu.

Beyazıt Sahaflar Çarşısı’nda dükkânı 
bulunan Muzaffer Ozak Efendi ile 
Ahmed Tahir Efendi arasında sıkı bir 
muhabbet bağı vardır. Ahmed Ta-
hir Efendi’nin, Muzaffer Efendi’nin 
dükkânına uğramadığı günler nadi-
rattandır. İkisinin arasında gerçekle-
şen bu sohbetler tam yedi sene devam 
etti. Gene bir gün Muzaffer Efendi’nin 
dükkânından çıkarken düşerek kalça 
kemiğini kırdı. Üç ay sonra da vefat 
ettiler. Kendisini kaldırmaya çalışan 

Muzaffer Efendi’ye:
“Beni mahvetmek istiyorlar. Sonunda 
başardılar” dedi ve Kuşadalı İbrahim 
Halvetî’nin tacını kendisine göstererek 
“Eğer ölürsem bunu Mustafa Mucurî 
Efendi’ye verin saklasın” buyurdular. 
Şeyhi Ahmed Tahir Efendi’nin 1954 yı-
lında vefatıyla sohbet ve irşad şeyhi olan 
Mustafa Mucurî Efendi iş dünyasından 
hemen el etek çekmedi ve uzun süre 
İstanbul Vakıflar Tasnif Heyetinde so-
rumlu müdür olarak çalıştı. 1968 yılında 

gördüğü lüzum üzerine kendisini ta-
mamen irşad hizmetlerine verdi. 

Bağlılarını irşad ve telkin yo-
luyla terbiye eden Mustafa 
Mucurî Efendi birçok insa-
nın yetişmesinde pay sahi-
bidir. Bunlardan birisi de 
iman ve irfan abidesi Fethi 
Gemuhluoğlu’dur. Fethi 
Gemuhluoğlu ileri görüş-
lü, aydın ve mütefekkir bir 
dava adamıdır. Bugün hala 
içinden çıkamadığımız doğu 

sorunuyla ilgili ta 1968 yılın-
da dönemin Başbakanı Süley-

man Demirel’e çıkarak bir Kürt 
Enstitüsü’nün kurulması tavsiye-

sinde bulunur fakat bu isteği kabul 
görmez. 

Tarikat Silsilesi
Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerine ka-
dar uzanan tarikat silsilesi şöyledir.
Şeyh Şabani Veli Hazretleri
Muslihiddin Kastamoni (k.s.)
Ömerül Fuadi (k.s.)
İsmail Çoruhi (k.s.)
Mustafa Muslihiddin (k.s.)
Karbaş-ı Veli (k.s.)
Muhammed Nasuhi (k.s.)
Abdullah Rüşti (k.s.)
Muhammed Zoravi (k.s.)
Mustafa Çerkeşi (k.s.)
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Ali Beypazarı (k.s.)
İbrahim Kuşadali (k.s.)
Hamamizade Tevfik Efendi (k.s.)
Bekir Efendi  (k.s.)
Ömerül Halveti (k.s.)
Ahmet Amiş Efendi (k.s.)
Mehmet Tevfik Efendi (k.s.)
Ahmet Tahir Maraşi (k.s.)
Mucurî Mustafa Özeren Efendi (k.s.)

Vefatı
Mustafa Mucurî Efendi 20 Ocak 1982 
tarihinde Çarşamba günü vefat etti. 
Cenaze namazı ihvanından Hafız Ha-
san Küçük tarafından kılındıktan son-
ra Cumartesi günü Kadıköy Sahray-ı 
Cedid Kabristanı’nda, hocası Kayserili 
Mehmet Tevfik Efendi’nin yanına def-
nedildi. Kabr-i Şerifinin başucundaki 
kitabede şu ifadeler yazılıdır:

Hamil-i emanet-i sübhaniyye,
Cami-i makamat-ı insaniye, 
Varis-i sırrı Muhammediyye,
Tacü’l-Arifin, kutbü’l-vâsilin, 
El-Halvetiyü’ş-Şabaniyyi kuddise 
sırrahu.
Mustafa Özeren Hz.lerinin ruhu şeri-
fü için el-Fatiha.
Tarih-i rahmeten lil-âlemin Sinn-ü 
eman ve Muhammed Mustafa
24 Rebiülevvel 1402 (20 Ocak 1982)

Vefatına yakın Ahmed Aydın Bolak 
Efendi’yi huzurlarına çağırtarak:
“Evladım, benim gitme zamanım gel-
di. Bendeki manevi memuriyeti sana 
bırakıyorum” diyerek kendisini son 
defa kucakladı. Aydın Bolak Efendi:
“Efendim bana dünyadaki işleri bırakı-
nız, diğer manevi vazifeyi yapamam” 
deyince Mustafa Efendi üç defa peş peşe:
“Yaparsın, yaparsın, yaparsın!” dedik-
ten sonra sükût etti. Onun vefatından 
sonra halkanın başına Aydın Bolak 
Efendi geçti. Cümlesine selam olsun. 

Temiz Kan
Emekli Tabip Albay Dr. Hamdi Hıza-
lan Efendi Anlatıyor:
“Hasan Basri Çantay (1887-1964) mide 
ve onikiparmak bağırsağı kanaması ge-
çirmişti. Kendisini gören tüm doktor 
arkadaşlar hastaneye yatması gerektiği-
ni söylemişler. Israr etmelerine rağmen 
hoca bir türlü kabul etmemiş.
Bu olayı Mustafa Mucurî hazretleri-
ni ziyarete gittiğim bir gün öğrendim. 
Çantay Hoca ile Koska Derinkuyu 
sokağında aynı apartmanda oturuyor-
lardı. Çantay Hoca’nın yüzünde renk 
kalmamış, sapsarı kesilmiş. Mustafa 
Mucurî Efendi:
“Arkadaşların baktılar ama bir de sen 
bak bakalım Hamdi” buyurdular.
Gittik, baktım hoca hakikaten çok has-
ta, anemik vaziyette. Kan kaybından 
dolayı durumu ağır.
“Aman hocam, mutlaka hastaneye 
yatmak lazım” filan dedim ama hoca 
hastaneye gitmemekte direniyor. Fakat 
Mustafa Mucuri hazretleri:
“Seni istediğin özel bir hastaneye yatı-
rırız” diye ısrar edince razı oldu.
Ondan sonra hocayı Teşvikiye Sağlık 
Yurdu’na yatırdık. Orada hocaya bir-
kaç şişe kan verdiler. Öylesi durum-
larda verilen kan, hem kanamayı dur-
durur, hem de kaybedilen kanı telafi 
ederek hastayı rahatlatır.
Verilen kan üzerine hoca epey rahatla-
dı. Hatta biz Mustafa Mucurî hazretle-
riyle ziyaretine gittiğimiz de hürmeten 
ayağa kalkmak isteyince hoca:
“Senin yatman lazım, yat” deyip kalk-
masına engel oldu. Ondan sonra:
“Eeee nasılsın hoca? diye sordular. 
Çantay hoca:
“Hamdolsun iyiyim ama çok müteessi-
rim!” dedi. Mustafa Mucuri hazretleri 
sebebini sorunca şöyle cevap verdi:
‘‘Bizim temiz bir kanımız kalmıştı o 

da karıştı. Bize kan verdiler burada. 
Verdikleri kan Çıfıt kanı mıdır, mason 
kanımıdır; ne kanıdır, kimin kanıdır 
bilemem. Ondan dolayı üzgünüm,” de-
yince Mustafa Mucurî hazretleri:
“Sen âlim adamsın hoca. Deryaya leş 
düşmekle derya pis olur mu? Olmaz. 
Sen türbedar Ahmed Amiş hazretle-
rinin elini öpmüş, ondan feyiz almış 
bir deryasın. Keyfine bak,” buyurunca 
Çantay hocanın teessürü dağıldı, neşesi 
açıldı, keyfi yerine geldi.
Bir Bardak Su
Yine Dr. Hamdi Hızalan Efendi Anla-
tıyor:
Abdulbaki Gölpınarlı kalp spazmı ge-
çirince kendisini gören doktorlar mut-
laka hastaneye yatması gerektiğinin 
söylemişler ancak hoca kabul etmemiş.
Eşi, dostu, akrabası kendisini hastane-
ye yatması için ikna etmeye çalışırken 
Gölpınarlı rüyasında Ahmed Tahir Ma-
raşi hazretlerini görür.
Ahmed Tahir Maraşi hazretleri, Ab-
dulbaki Efendi’ye bir bardak su ikram 
ederek:
“Korkma Abdulbaki, düzelirsin!” bu-
yururlar. Ertesi gün: “Hadi seni hasta-
neye götürelim” diyorlar fakat Abdul-
baki Gölpınarlı “Ben hastaneye falan 
gitmem” der ve gitmez.
Ben de o gün, yani Abdulbaki Bey’in 
hastaneye gitmemekte direndiği gün, 
Mustafa Mucuri Efendimizi ziyarete 
gitmiştim.
“Oğlum Abdulbaki Bey hastaymış, onu 
birlikte bir ziyarete gidelim” dediler.
“Peki, efendim” dedim ve beraber çık-
tık. Ben de o zaman resmi üniforma-
lıyım, albayım. Teşvikiye’den aşağı 
doğru yürürken, Teşvikiye Camii’nin 
önündeki sebilin yanına gelince:
“Oğlum şurdan bir şişe Taşdelen Suyu 
al,” dediler. Suyu aldıktan sonra yolu-
muza devam ettik. Taşlık’a varınca bir 
kapının önünde durduk. “Şu kapıyı çal” 



22

dediler. Kapıyı çaldıktan sonra içeriden 
biri çıkıp: “Kimi arıyorsunuz?” diye 
sordu. Mustafa Mucurî Hazretleri:
“Abdulbaki Bey burada mı?” dediler. 
O adam: “Burada efendim ama doktor-
lar kimseyle görüştürmüyorlar. Duru-
mu çok ağır!” deyince içerden Abdul-
baki Bey’in sesi duyuldu: “Kim geldi, 
kim geldi” Yanımızdaki adam:
“Kim geldi diyelim efendim!”
“Mustafa Mucurî Efendi” geldi deyin. 
Geldiğimizi duyan Abdulbaki Bey:
“Aman efendim, hemen gelsinler!” 
dedi. Biz de sesini duyuyoruz tabi. 
İçeri girdik. Mustafa Mucuri hazretle-
ri odaya geçtiler, ben elimde şişe kapı 
önünde bekliyorum.
 Abdulbaki Bey pek sevindi. “Aman 
efendim,” dedi, ben de teşrifinize 
intizar ediyordum! Beni hastaneye 
kaldırmak istediler! Fakat dün gece 
rüyamda, Ahmet Tahir Maraşi hazret-
lerini gördüm. Bendenize bir bardak su 
ikram etiler ve “korkma, iyileşirsin,” 
buyurdular. Ben de hastaneye falan 
gitmedim, sizi bekliyordum!” deyince 
Mustafa Mucuri hazretleri bana: “Oğ-
lum şu suyu ver!” dediler. 
Elimdeki su şişesini kendilerine uzat-
tım. Kendi elleriyle bir bardak su ver-
dikten sonra:
“İşte bu suyu al. Bu suyu içinceye kadar 
iyi olursun!” dediler. Nitekim de öyle 
oldu. Abdulbaki Bey o suyla iyileşti.
Kınından Çıkan Kılıç!
Haşim Kökten Efendi anlatıyor:
Efendim Mustafa Mucuri hazretlerinin 
bu dünyadaki son günleriydi. Ahirete 
gidiş ahvali belirmeye başlamıştı. Hu-
zurdayım ama çok üzgünüm. “Efendim 
Hakka yürüyünce biz ne yapacağız, ne 
olacağız?” diye içimden için için yanıp 
tutuşuyorum. O sırada Efendi Hazret-
leri dönüp baktılar. Önlerinde, diz üstü 
oturduğumu görünce koltuğa oturma-
mı işaret ettiler.  

Kalktım, koltuğa oturdum. Beni bir gü-
zel süzdükten sonra: 
“Evladım, bir mürşid-i kâmil dünya 
hayatındayken kılıcı kında olur! Ahi-
rete intikal ettiği zaman kılıç kından 
çıkmış olur, daha tesirli olur, keyfine 
bak!” dedi.
Ondan sonra üstümden ağır bir yük 
kalkmışçasına rahatladım. 
Mürit Budur!
Talebelerinden Hacı Mustafa Kolağası 
anlatıyor:
Bir gün İstanbul Adliyesi’nden Cağa-
loğlu Nuriosmaniye’ye doğru yürü-
yordum. Nuriosmaniye Camii’nin Ca-
ğaloğlu kapısında Mustafa Efendi ile 
karşılaştık. Musafaha yaptıktan sonra: 
“Oğlum bedestende bir tablo var onu 
gördün mü?” dedi. “Hayır, görmedim” 
deyince:
“Haydi, gel beraber görelim” dedi. Be-
destene girdik, satış salonunda 50-60 
cm ebadında bir levha üzerine sülüs 
yazısıyla aynen şöyle yazıyordu:
“Müride, bir ilahi emir vaki olsa, bir de 
mürşidin emri vaki olsa, müreceh olan 
emir mürşidin emridir.”
Yazıyı beraber okuduktan sonra mübarek 
ağlamaya başladı. Gözyaşları arasında:
“İşte oğlum mürit budur!” buyurdular. 
Oradan ayrılırken kendilerine:
“Efendim müridin delili nedir? diye 
sordum. O zaman durdular ve ellerinin 
üzerine iğne batırır gibi bir hareket ya-
parak şöyle buyurdular.
“işte böyle oğlum, buraya iğneyi batır-
sam bütün vücudum duyar mı? Duyar. 
İşte mürit budur. Malı mal, neşesi neşe, 
kederi keder, her bir hal ile mürşidin 
bedeninin bir uzvudur”
Evli Kadınla Zina
Mustafa Efendi bir gün Eminönü Yeni 
Cami avlusunda müritleriyle birlik-
te çay içerken yanı başında oturan bir 
müridine yavaşça:

“Dün Adalar’da ne halt ettin?” diye 
sordu. Mürit kızardı, bozardı, renkten 
renge girdi çünkü Adalar’a gittiğini on-
dan başka kimse bilmiyordu. 
Herkes dağıldıktan sonra Mustafa 
Efendi ona kalmasını işaret etti. Yalnız 
kaldıklarında:
“Oğlum dün Adalar’a götürdüğün o 
kadın evlidir. Evli kadına ve kıza el 
sürmeyin. Evli kadının sana vereceği 
şey kocasının malıdır. Ondan nasıl he-
lallik isteyebilirsin? 
Bostan Sulayan Veli
Ahmed Tahir Maraşi hazretlerinin tıb-
biyede okuyan Kırşehir Mucur’dan Dr. 
Edip Memiş isminde bir talebesi yazın 
memlekete geldiğinde sevdiği kızla 
birkaç kez gizlice buluşup gönül eğ-
lendirirler. 
Ahmed Tahir Efendi bir gece müritle-
riyle sohbet ederken İstanbul Langa ta-
raflarında bostanını sulayan bir velinin 
menkıbesini anlatır ve sözlerini Edip’in 
olayıyla noktalar. Buyurdular ki:
Vaktin birinde Langa’da bostanını su-
layan bir veli varmış. Tam bostanı sula-
maya başlayacağı sırada suyun kesildi-
ğini görür. Suyun kesildiğini gören veli 
zat yukarıya çıkmış. Bakmış ki suyun 
önüne bir topak çamur gelmiş ve suyun 
yönünü değiştirmiş. Toprağı kenara it-
tikten sonra tekrar bostana inmiş ama 
su bir türlü gelmemiş. Su gelmeyince 
tekrar yukarıya çıkmış bakmış ki yine 
bir topak çamur gelmiş suyun önünü 
kapatmış. Bu hadise birkaç kez tekrar-
lanınca o veli zat (k.s.) nazar gözüyle 
bakmış bir de ne görsün? Ta Erzurum 
da iki veli arkadaşı kendisi ile şakala-
şarak gülüyorlar. Onları o şekilde gü-
lerken gören veli zat eline aldığı çamu-
ru onların yüzüne fırlatmış. 
Menkıbeyi bitirdikten sonra şöyle der 
Ahmed Tahir Maraşi hazretleri:
“Benim de o veli gibi kerametim ol-
saydı Edip’in Mucur’da, derede, söğüt 
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ağacının altında yüzüne böyle bir ça-
mur atardım”
Hoca Efendi’nin o son sözlerinden 
sonra tıp talebesi olan Edip (Memiş) 
kıpkırmızı kesilmiş. Meğer tatilde 
Mucur’a gitmiş sevdiği kızı alarak de-
reye inmiş, gözlerden uzakta onunla 
işret etmekteyken Hoca efendi hazret-
lerine o halleri malum olmuş. 
Langa’da bostan sulayan veli 
hikâyesinin bir benzeri de Mahsenli 
Ali Efendi’nin hocası Seydişehirli Hacı 
Abdullah Efendi’ye isnaden anlatılır. 
Onunla Kütahya’da yaşayan bir arka-
daşı arasında geçtiği söylenmektedir.
Hırsız Hatun
Mustafa Mucurî hazretleri, hoş sohbet 
zatlardandır. Kulaktan çok gönüllere 
hitap eden bir üsluba sahiptir. Onu din-
leyen bir daha dinlemek isterdi. Özel-
likle sohbetlerinin arasına serpiştirdiği 
hikmetli menkıbelerin her birisi çorak 
gönüllere hayat bağışlayan iksir kuv-
vetindeydi. “Hırsız Hatun” menkıbesi 
bunlardan biridir. 
Zamanın birinde hanımı çok sert ve 
huysuz bir veli varmış.  Hanımı ken-
disine daima zulmedermiş. Günün bi-
rinde bu hatun ölünce dostları o veliyi 
tekrar evlendirmişler. Fakat bu yeni 
eşi öncekinin tam tersi, iyi huylu bir 
kadınmış. Buna rağmen bizim velinin 
mutluluğunun artacağı yerde mutsuz-
luğu artmış.  Duruma şaşıran müritleri 
sormuşlar: 
“Efendim yeni eşinizden memnun mu-
sunuz?” Veli hazretleri: “Hayır” demiş 
“Çünkü ölen eşim huysuzdu, bu ise 
hırsız.” Saliha bir kadın nasıl hırsız 
olabilir diye hayret etmişler.  Müritle-
rin yanlış anladığını hisseden veli şöyle 
demiş:
“Düşündüğünüz gibi değil. Aksine 
eşim çok takvalı, uysal ve dindar bir 
kadındır ancak benim sevap kazanma-

ma engel oluyor. Ölen eski eşim bana 
zulmediyordu, ben de ona karşılık sab-
rediyor ve ecir kazanıyordum. Bu ise 
benim kazancımı azalttı yani benden 
çalıyor” demiş.
Biz Kalenderi Değiliz
Mustafa Efendi kılık kıyafet konusun-
da çok titiz bir zattır. Hastalığı dışında 
kendisini takım elbisesiz, kravatsız ve 
traşsız gören olmamıştır. Sakal traşı ol-
madan ziyaretine gelen ihvanından Dr. 
Hamdi Bey’e şöyle der: 
“Evladım bizim yolumuz Kalenderilik 
yolu değildir. Seni bir daha böyle sa-
kallı görmek istemiyorum”
Kimi Kime Ismarlıyorsun?
Yanından; “Efendim Allah’a ısmarla-
dık” diyerek ayrılan Prof. Dr. Ayhan 
Songar’a: “Kimi kime ısmarlıyorsun 
kardeşim? Biz her zaman onunla bera-
beriz!” der.
Zamanın Kutbu Hızırdır
Bir gün kendisine Hızır aleyhisselamı 
sordular. Şöyle buyurdu:
“Evladım zamanın kutbu kim ise 
Hızır’da odur. Fakat insanlar onu baş-
ka biri zannediyorlar.” 
Siyasi Duruşu
O ve onun nesli sol partilerden çok 
çektiği için daima sağ partileri destek-
lerdi. Seçimlerde nasıl bir duruş ser-
gileyelim diyenlere sağ partileri işaret 
eder ve şöyle derdi:
“Oğlum sağın şerri, solun hayrından 
iyidir. Bütün İslam dünyasında her işe 
sağ elle başlanılır. Yürüyüşe sağ ayak-
la çıkılır, yatarken sağ tarafa yatılır. Oy 
verirken de sağ partilerin muvaffakiye-
ti istenmelidir.”
Zikir
“Oğlum zahiri zikir morfin gibidir. 
Zikreden o an için zevk alır ama daha 
sonra eski haline döner. Asıl olan gö-
nül zikridir yani gönlün muhabbetidir. 

Muhabbeti ilahiyi gönle nakşedin. Bu 
muhabbet gün be gün artar, eksilmez. 
Kendisini tanımadığınız bir kişinin is-
mini bin defa çağırsanız da size cevap 
vermez. Onu kemal ile tanımak ve sev-
mek gerekir.” 
Müminler Kardeştir
“Bütün din adamları, bütün Müslü-
manların kardeş olduğunu söylerler 
hâlbuki Kuran-ı Kerim’de bu ibare 
“Kul inneme’lmü’minune ihvetun” 
diye geçer yani “müminler kardeştir” 
denir. Peki, Mümin kimdir? “Allah ın 
tüm emir ve neyihlerini yerine getiren 
kişidir. O zaman Müslüman’la mümini 
birbirinden çok farklı olarak düşünme-
miz lazım.”
Mürşid-i Kamil’in Gönlüne Girmek
“Oğlum bir mürşidi kâmilin gönlüne 
gir de, nasıl girersen gir yeter ki gir. 
Beni sev de nasıl seversen sev. Beni 
an da nasıl anarsan an. Çünkü mürşidi 
kâmilin gönlü ummandır. İlahi rahmet 
deryasıdır. Öyle bir gönül her kula na-
sip olmaz. İnsan sevdikleri ile haşrolur. 
Allah Kuran’da “Benim ipime yapışın” 
der. Hâşâ, Allah yukarıdan ip sarkıtmı-
yor. Beni seven mürşid-i kâmillerin, 
evliyaullahın elini öpsün, onları dinle-
sin, onlardan ayrılmasın demek istiyor. 
“El-ulema veresi tül enbiya” bu gibi 
zevat peygamberin varisidir.”
Vekiller
Her Mürşidi Kâmilin ahirete intika-
linden sonra müridan arasında manevi 
yetkinin kendilerinde olduğu zehabına 
kapılanlar olur. Lâkin hakiki varis, yetki 
bendedir diye (edeben) ortaya çıkmaz. 
Sırrı ilahiyi saklamak mecburiyetinde-
dir. Ona inanan kazanır, inanmayan ter-
fi edemez olduğu yerde sayar” 
Sorumluluk sahipleri
“İşbaşında olanlarda manevi sorumlu-
luk olmalı. Sonra kanunu, nizamı bilme-
li ve sonra da istikamet üzere olmalıdır.”
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Gönül Sefası

“Gittiğiniz yerde gönül sefası bulabi-
liyorsanız oraya devam ediniz. Gönül 
sefası bulamadığınız yer benim yanım 
dahi olsa oraya devam etmenin size hiç 
bir faydası yoktur.”
Rızık

“İnsanın rızkı da eceli gibi takdir olun-
muştur. Eceli, insanı nasıl gelir bulur-
sa, rızkı da öyle gelir bulur.”
Güzel Sözleri

 “Âmâ gözleri görmeyene denmez; 
didar-ı Hakk’ı görmekten mahrum ola-
na denir.”
***
“Çocukla yatanın eteğinden sidik 
akar.”
***
“Velinin gönlü kolay kolay bulanmaz, 
bulanırsa da kolay kolay durulmaz”
***
“Oğlum aklınıza ani olarak gelen işi 
hemen yapınız,  sonraya bırakmayı-
nız.”
***
 “Bir şeyin olması için çok ısrar etme-
yin, gönlünüzü ona takmayın, siz olma-
sını arzu ettikçe, o sizden uzaklaşır.”
***
“Kapıdan kovduğumuz pencereden gi-
rerse bizdendir”
***
“Bana bir işi sorduğunuzda, benim de-
diğim aleyhinize dahi olsa onu hemen 
yapın ya da hiç sormayın”
***

“Evladım, Kürtler yol alır. Türk’ün yi-
ğidine Kürt derler.”
***
“Kimsenin eksiği ile uğraşmayınız; ra-
hat edersiniz.”
***
“Cahil bilmeyen değil, bilmediğini bil-
meyendir.”
***
“Her mümin alevidir, her alevi mümin 
değildir”
Sonsöz

Sözlerimizi, Mustafa Özeren Efendi 
hazretlerinin talebelerinden Ahmet Er-
dem Efendi’nin hazreti şeyhe ithafen 
1976 yılında kaleme aldığı “Mustafa 
Özeren Sultan’a” isimli şiirle noktala-
yalım. 
Resulün babasını, sultan görmüş, 
esselâ
Gözünden yaşlar akar, için çeker daima.
Dedi: “Ahmedim oğlum, gördüm ben 
Abdullah’ı,
Önce hiç anmaz idim, şimdi oldum 
âşina.
Sırrı ulûhiyeti ve abdiyyeti bilip,
Anlasa kişi Hakkı, erişir Abdullah’a.
Kelime-i şehadette önce “abduhu” gelir
Takdim eyledi Allah, “abdi” 
Resulullah’a.
Yol muhabbet yoludur, amma hatar do-
ludur,
Kullukta daim isen, sana da olur atâ.
Ey kardeşler dinleyin, Efendimi anlayın,
Asuman gibi olur yüzler koyan toprağa.
Hizmetinde duralım, çok muhabbet edelim

Rahmetenlilâlemin, sahib-i cûd-ü sehâ.
Her el öpen feyz alır, münkirler yolda kalır,
Sabit kadem lazımdır, edelim ahde vefâ.
Hak, mürşid-i kâmildir, müridana kafidir,
Hemen gönül bağlayıp sürelim zevk-ü 
sefâ.
Ayrılmam kapısından, el çekmem tapı-
sından,
Hükm senindir sultanım, bu kuluna kıl atâ.
Kaynakça

Ahmed Amiş Efendi, (N. Azamat), Al-
lah Dostları Ans., İst. 1996 / Ahmed 
Amiş Efendi, H. Salahi Çiloğlu, İst. 
2016 / Ahmet Amiş Efendi, M. Özda-
mar, İst. 1997 / Buldum Bilemedim, 
Dr. V. Şenel / Deryadan Damlalar, M. 
Kulağası, İst., tsz. / Fatih Sertürbedarı 
Ahmed Amiş Hazretlerinden ve Ab-
dülaziz Mecdi Tolun Beyden Seçme 
Hatıralar ve Rivayetler, Haz. E. Me-
mişoğlu, Ank. 2004 / Fatih Sertürbe-
darı Ahmet Amiş Efendi’nin Kelamı 
Alilerinden Zapt edilen Bazıları, A. 
Erdem, Ank. tsz. / Hakikat Âleminden 
Hatıralar ve Yankılar (Özel notlar), Dr. 
H. Hızalan / Halvetiyye-i Şabaniyye 
Azîzânı’nın Hikmetli Sözleri ve Hatı-
ralarım, Dr. M. F. Güneren, İst. / Hoca 
Ahmed Tahir Memiş Efendi”, (N. Aza-
mat), Allah Dostları Ans., İst. 1996 / 
Mustafa Özeren Efendi, (A. Kucur), 
Allah Dostları Ans., İst. 1996 / Ömer 
Lütfi Toygar, Muhabbet Üzerine, İstan-
bul, 2009 / Sefine-i Evliya, Osmanzâde 
Hüseyin Vassaf, İst. 2006 / Tarikât-ı 
Halvetiyye-i Şabâniyye’de Silsile ve 
Evrat, H. Hasan Küçük, 2003 / Tomar-ı 
Tulûk-u Aliyye, Sadık Vicdani
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Sonbahar başlarında olgunlaşan 
iğde, oldukça hoş kokuya sahip bir 
meyvedir. Sarı renkte çiçekleri var-
dır. İlk açtığında çiçekleri mayhoş 
bir koku bırakır çevresine. Sonba-
harın habercisidir.
İğde yaprağının üstü tüylü ve di-
kenli bir ağaç ürünüdür. İğde mey-
vesinin dışı sert ve sarı renkte,  
yendiğinde tadı da mayhoştur. İğde 
meyvesi tam bir vitamin deposu-
dur. Hurma çekirdeğine benzeyen 
bir çekirdeği vardır.
• İshali durdurucu özelliği vardır.
• Öksürüğü hafifletir ve nefes 

yollarını açar.
• Diyabet dostudur.
• Vücut direncinin arttırır.
• Bağırsak işlevlerini düzeltir.
• İdrar söktürür.
• Mide bulantısını engeller.
• Ağız içinin temizlenmesini sağlar.
• Cinsel isteği arttırır.
• Egzamayı giderir.

• Böbreklerin çalışmasını sağlar ve 
önemli bir böbrek temizleyicisidir.

• Çekirdeğinin yağı ile yapılan 
macun nezleye ve bronşite çok 
faydalıdır.

• Çiçeğinin suyu, ateşli hastalık-
larda fayda sağlar, ateşi düşürür.

• A, C, E vitaminleri ve flavano-
idler açısından değerli bir be-
sin kaynağıdır.

• Vücudun direncinin artmasını 
sağlar, soğuk algınlığı ve grip 
gibi kronik kış hastalıklarına 
karşı koruyucudur.

• Oldukça nadir olarak bulunan 
şekilde önemli yağ asitlerini 
barındırır.

• Kanser riskini azaltmaktadır ve 
kanserin büyüme hızını yavaşlatır.

• Gastrit gibi mide sorunlarına 
sahip kişilerin tüketmeleri tav-
siye edilir.

• Adet kanamalarının düzenlen-
mesine destek olur.

• Yatıştırıcı ve güç verirci etkisi 
ile bilinir.

• Karaciğer yağlanmasını azaltır.
• Damarlardaki kolesterol plağı 

birikimini azaltır ve kalp krizi 
riskini yok eder.

• İğdenin içinde bulunan Omega 
7, dokuları bir arada tutan kola-
jen üretimini arttırır, hücre za-
rını olumsuz etkilerden korur 
ve saç cilt kuruluğunu önler.

İğde ağacının meyvesi yenilebilir. 
Bununla beraber çiçekleri suda 
haşlanabilir ve çay gibi içilebilir. 
İğde çiçeğinin oldukça hoş kok-
ması onu çekici kılan özellikler-
den biri olmakla beraber, çiçeğinin 
koklanması zihni açıcı etki gös-
terir.  İğde çiçeği ve iğde yaprağı 
kaynatılabilir. Suyu içilebilir. Taze 
olarak da tüketilebilen iğde meyve-
si, komposta yapılarak da içilebilir.

Lokman 
   Hekim

İĞDE
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BİR KANADI MUCURLU UÇAK
Bir gün Harp Okulu tarih öğretmenliğinden emekli olan arkadaşım Albay Dr. Suat Akgül 

ile bir sohbet ederken bana, Mucur’a inen bir uçağın hikâyesinden bahsetmişti. Bu 
hikâyeyi okuduğunda çok duygulandığını ve Mucurluları çok takdir ettiğini ifade etmesi 
üzerine, hikâyeyi bana yollamasını istedim. Hikâyede, 1926 yılında Mucur’a zorunlu iniş 
yapan bir uçakla ilgili bir olay anlatılıyordu. Kayseri’den havalanan bu uçak Mucur ya-
kınlarında arızalandığı için Dolazı olarak bilinen mevkiye inmek zorunda kalmıştı. Hatıra 
kitabında bu olaya yer veren emekli Orgeneral Muzaffer Ergüder, yaşadıklarını samimi 
bir dille kaleme almış ve Mucurluların kişilik, vatanperverlik ve asker sevgisini tarihe bir 

not olarak düşmüştü.  Ben de bu hikâyeyi okuyunca gerçekten çok etkilenmiş, tüylerim 
diken diken olmuştu. Bu güzel hikâyeyi sizinle de paylaşmak için bu yazıyı kaleme aldım.
Bu hikâyeyi okumaya başlamadan önce hikâyenin geçtiği dönemi zihninizde canlan-

dırmanızı istiyorum. Cumhuriyet ilan edileli 3 yıl olmuş ve Mustafa Kemal Paşa henüz 
hayattadır. Uzun yıllar süren bir savaştan yeni çıkmış olan milletimiz, yeniden ayağa 

kalkabilmek ve son vatan toprağında huzur içinde yaşamak azmindedir. Ancak insanlar 
fakirdir ve elde avuçta ne varsa bu savaşlarda tüketmiştir. Üstelik memleketin her köşe-
sinden olduğu gibi birçok Mucurlu genç Çanakkale’de ve Milli Mücadele’de hayatını 
kaybetmiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen insanlar devlete küskün olmak bir yana, 
ellerindeki tüm imkânları kullanarak vatanına ve ordusuna sahip çıkma derdindedir. 

Neyse, giriş kısmını daha fazla uzatmadan, sizi Orgeneral Muzaffer Ergüder’in hatıratın-
dan alıntıladığım hikâyemizle baş başa bırakıyorum.

Doç. Dr. Ali DİKİCİ
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“1926 yılında, 1924’ten beri kurulma-
sına başlanan Kayseri Tayyare Fabri-
kasının, Hava Kuvvetleri Müfettişi 
tarafından teftiş edilmesi emri geldi. 
Milli Savunma Bakanlığından da bir 
subay bu incelemelere katılacaktı. 

Gidecek heyet Müfettişlik Kurmay 
Başkanı Binbaşı Nurettin Baransel’in 
Makinist Yüzbaşı Murat’ın, emir su-
bayımın beraber gelmesi gerektiğin-
den, Eskişehir’den Kayseri’ye kadar 
4’lü bir filo uçuşu tertip edildi. Filo-
da bir uçağı Yüzbaşı Fevzi, diğerini 
Ferruh, üçüncüsünü İbrahim Hakkı 
uçuracak, benim uçağımı da Tahir 
götürecekti. Güzel bir hava içinde 
bir tek bulut görülmeyen mavi bir 
gök altında uçacaktık. Hava gözlem 
merkezinin raporu da mükemmeldi.

Fevzi ile Ferruh ve Gedikli Tahir 
kısmen Fransa’da ve Türkiye’de, İb-
rahim Hakkı Türk Hava Okulu’nda 
İzmir’in kurtarılmasından sonra yetiş-
miştiler. Bu dört gencin teşkil ettikleri 
filonun Eskişehir’den yükselişi, hava-
da Kayseri’ye kadar bir filo nizamını 
inatla muhafaza edişi, Kayseri’ye ini-
şi iyi bir disiplin ve intizam örneği idi. 

Kayseri’de incelemeler bir gün 
sürdü. Ertesi günü, aynı düzenle 
Kayseri’den havalandık. Eskişehir 
yönünde uçuşa başladık. Mucur’a 
yaklaşmıştık ki benim tayyaremin 
motoru öksürmeye başladı. Öksü-
rük devam ederken, ben yerde inişe 
yarar bir toprak parçası var mı diye 
yeri araştırıyordum. Nihayet, Tahir 
aynadan işaret verdi, inmek lazım 
geldiğini anlattı.  “Peki” dedim. Fa-
kat benim gördüğüm arazi parçasın-
da, Mucur kasabasının yanında öyle 

geniş bir düzlük seçilemiyordu. Pilo-
tum da iniş için daireler çizerek bir 
iniş yeri bulmaya çalışıyordu. Sonun-
da, Mucur’un hemen kuzeyinde pek 
küçük bir düzlüğe tekerlekler kondu 
ve tayyare rulesini bitirip durdu.

Mucur’dan bir halk kitlesi, kadın-
lar, erkekler, okul çocukları eline bir 
bayrak geçiren, testisine su, süt, ay-
ran dolduran insanlar, daha biz uçuş-
ta iken inmemizin muhtemel olduğu 
yere doğru koşuyorlardı. İnişimizden 
bir iki dakika sonra, uçak coşkulu bir 
halk yığını tarafından sarılmıştı. Her-
kes bizim buraya özellikle iniş yap-
tığımızı zannediyordu. Her şeyden 
önce iniş yerinin etrafına bir göz gez-
dirdim. İndik ama, tekrar uçabilecek 
miydik? Bir tarafı çalı çırpılı, küçük 
küçük tümsekli bir alan, öbür tarafı, 
içi çakıl taşı dolu bir dere, daha öte ta-
rafı dikine inen bir yer, dördüncü bir 
yön ise büsbütün bozuk, sürülü eki-
li bir arazi. Bu meydanın emniyetle 
kalkışa uygun olmadığı görülüyordu. 
Biz, böylece etrafı hemen incelerken 
kurbanlar kesiliyor, neşe çığlıkları 
yükseliyordu. Filonun diğer üç tay-
yaresi, üzerimizde daireler çizerek 
akıbetimizi öğrenmek istiyorlardı. 
Bizi iyice gördükten, uçağımızın sa-
katlanmadığını ve uçuş yerinin uy-
gun olmaması sebebiyle isteseler bile 
inemeyeceklerini anladıktan sonra, 
üç tayyare de uzaklaştılar. Ankara 
yönüne doğru uçup gittiler.

Biz Mucurluların ortasında kalmış-
tık. Pilotum tayyaredeki arızayı ince-
lerken, ben, okul çocuklarını etrafı-
ma topladım. Uçak hakkında bilgiler 
verdim. Pilotum geldi. Bir saatlik bir 

işimiz olduğunu söyledi. Kalkmak 
için üstünde bulunduğumuz düz-
lüğün, çalı çırpılı tümsekli sahaya 
doğru biraz genişletilmesini, kaza 
kaymakamına ve belediye reisine 
söylerken, etrafımızda bizi dinleyen 
Mucurlular koşuştular. Kazmalar, 
kürekler getirdiler, kendiliklerinden 
çalışma grupları oluşturdular ve he-
men işe başladılar. Kadınlar taşları 
ayıklıyor, delikanlılar tümsekleri 
düzlüyor, ihtiyarlar çalıları temizli-
yordu. O anda gerekli olsaydı da Mu-
curlulara bir yüksek tepeyi ortadan 
kaldırın deseydik, uçağımızın esen-
likle uçması için, onu dahi dümdüz 
yapacaklardı. Şevk ve çalışmadaki 
şekil, insana bu güveni veriyordu. 
Onunla aşılamayacak engel, kazanı-
lamayacak bir zafer yoktur.

Ben bu hali seyrederken, kadınların 
bana ve Tahir’e uzattıkları ayran, süt 
dolu maşrapaları reddetmeye gön-
lümüz razı olmuyordu. Her birisin-
den birer yudum olsun alıyorduk. 
Mucur’a mecburen iniş yaptığımız-
dan ötürü, bendeki üzüntü geçmişti. 
Bu sıcak karşılamaya kavuştuğum 
için, mecburi inişe seviniyordum. 
Bizi kasabaya yemeğe davet ettiler. 
Mucur donanmıştı. Pencerelerden 
halılar, sırmalı çevreler, bayraklar 
sarkıyor, bütün Mucur arkamızdan 
yürüyordu. Kaymakamlık binasına 
geldik. Biz hoş beş ederken sofra-
lar kuruluyor, salata tabakları, ayran 
dolu kâseler, sıcak ekmekler masaya 
diziliyordu. Her Mucurlu, bize hiz-
met için can atıyordu. Bir Mucurlu 
potinlerimin tozlandığını görmüş, 
kuşağından çıkardığı tertemiz bir 
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çevresiyle önüme eğilmiş, potinimin 
tozunu almak istiyordu. Daha neler 
anlatayım. Ben o günü unutamam.

Kaza yeri hakkında memurlarla, halk-
la konuşurken geçen saatin farkında 
bile olmadım. Tahir karşıma dikilmiş, 
esas duruşa geçmiş, tekmil veriyordu. 
“Tayyare uçuşa hazır.” Kolları dirsek-
lerine kadar yağlanmış, yüzü kirlen-
miş, alnından terler akıyordu.

Bir Mucurlu, elinde parıl parıl par-
layan bir leğen, diğer Mucurlunun 
elinde su dolu bir güğüm, üçüncüsü 
bembeyaz iki havlu ile odaya girdiler. 
Tahir temizlendi. İki ayrı sofradan bi-
risine ben kaymakamla, biraz ötedeki 
diğerine Tahir, belediye başkanıyla 
beraber oturduk. İkisinin üstünde kı-
zartılmış birer bütün kuzu duruyordu. 
Üç dört delikanlı ayakta, el pençe di-
van bize hizmet ediyorlardı.

Benimle, kaymakam önümüzdeki 
kuzunun ötesinden berisinden birer 
parça yiyip kalktık. Tahir’in kuzusu-
na dikkat etmemiştim. Bir de ne gö-
reyim. Tahir’in kuzusunun kaburga 
kemikleri görünüyordu. Kuzu hemen-
cecik bitmişti. Seçkin uçucu, uçağına 
ve görevine ne derece hâkimse, önüne 
getirilen kuzuyu da haklayıvermişti.

Biz yine Mucurluların ortasında 
uçağımızın başına döndük. İki saat 
önceki uçak alanımız, iki misli bü-
yütülmüş, yer temizlenmiş, uçuşa 
hazırlanmıştı. Artık tam güvenlikle 
uçabilirdik. Bu kahraman ve mü-
tevazı insanlara yürekten teşekkür 
ettik. Okul çocuklarının marşlarını 
bir kere daha dinledik. Tam uçağı-
mıza atlayacağımız sırada, belediye 
başkanı yanıma geldi. Sanki bir suç 
işlemişti.  Özür dileyecekmiş gibi 

durdu ve dedi ki: “Bizim ömrümüz-
de görmediğimiz bir şerefi bize ver-
diniz. Kasabamız, devletimizin şanlı 
uçağını gördü. Allah sayısını artırsın, 
kılıcınızı keskin etsin. Devletimiz, 
kıyamet gününe dek şanla yaşasın. 
Çoban armağanı, çam sakızı. Mucur-
lular yeni alınacak bir uçağın belki 
bir kanadı da Mucurlu olur diye, ara-
larında 1275 lira topladılar. Nereye 
yatıralım? Emredin.”

Onların vatanseverliklerini öven söz-
lerden sonra, paranın yatırılacağı yerin 
Türk Hava Kurumu olduğunu söyle-
dim. Çok heyecanlandım, iftihar edi-
yordum. Bu saf ve temiz insanların 
ellerini saygı ile sıktım. El şakırtıları, 
yaşa sesleri arasında havalandık. Gü-
zel Mucur’un üstünde 3 selam daire-
si çizdik, Eskişehir’in yolunu tuttuk. 
Unutamam ben Mucur’u ve bu uçuşu.”
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•	 Dahiliye
•	 Dermatoloji
•	 Genel	Cerrahi
•	 Göz
•	 KBB
•	 Fizik	Tedavi
•	 Nöroloji
•	 Psikiyatri
•	 Genel	Tababet
•	 Radyoloji
•	 Anestezi
•	 Çocuk	Hastalıkları
•	 Kardiyoloji
•	 Ortopedi
•	 Kadın	Hastalıkları	ve	
Doğum

•	 Diyetisyen
•	 Psikolog

0312 279 30 30
Randevu İçin
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1910-1970 yılları arasında aktif ola-
rak dokunmuştur.
Halk fakir ve çaresizdir. Savaş döne-
mi aile reisleri çok uzun süre evle-
rine dönememiştir. Gazi dönenlerin 
dışındakiler, şehit olmuştur.
Fedakar bayanlar aileyi geçindirmek, 
aile bütçesine katkıda bulunmak, sa-
tışı kolay olsun diye halıyı yastık adı 
altında 6 veya 8 adet dokumuşlardır. 
Adına takım denmektedir.

Yastıklar odaların etrafına dizilip min-
derleri ile rahat oturum sağlamaktadır.
Daha sonraları divan üzerine, şark kö-
şesine vs yerlere dizayn yapılmaktadır.
Yapım süreci 3 aşamadan geçer.
1. aşaması tezgahın kurulmasıdır.
Tezgahta araç ve gereçler: 
1-üst mazı, alt mazı
2-güç ağacı
3-taban sıkıştırıcısı

4- buru
5-varangelen
6-yün çubuğu
7-tarak
8-makas
9-bıçak
10-kırpıntı sepeti
2. aşama
1-yünün yıkanması ve kurutulması

Mucur
Halisi

Nurten ANLAR
E. Öğretmen



31

2-didilip - eğrilmesi (ip haline getirilmesi) ığ-aşak ve 
kirmen kullanılarak.
3-iplerin boyanma işlemlerine geçilmesi, solmaması ve 
renk atmaması için kök boya - yün boyası tercih edilmesi.
4-boyanan iplerin yıkanıp kurutulması
5-iplerin yumak ve melik haline getirilmesi.
6-renk çeşitleri oldukça fazladır, her motifin kendi-
ne has rengi vardır.
7- yün çubuğuna dizilir.
8-kenar yapımı oturtmak için melikler hazırlanır.
3. aşama
1-bir takım yastık için, boyu 110cm den 6 adet öl-
çülerek çubuklar dikilir.
2-iki çubuk arasında çözgü ipi hazırlanır.
3-tezgahın mazılarına alt ve üstten yerleştirilir.
4-başlangıç olarak meliklerle 4-5cm düz işlem yapılır.
5-tek tek ilmiklerle (düğüm atılarak) dokunmaya başlanır.

6-her sırada iplik geçerek tarakla sıkıştırılır.
7-iki sırada makasla kesilerek düzgün pürüzsüz 
ilerlemesi sağlanır.
8- motifler yerleştirilir.
a- boncuk konur
b- ayak döşenir
c- kenar süsü yerleştirilir
d- pençe konur
e- topun kafası atılır
f- kurbağa yerleştirilir
g- ayna mont edilir
Bu aşamaya kadar yastığın yarısı oluşmuştur. Ay-
nen simetrik olarak devam edilir.
Dokuyan kişinin model-renk ezberindedir.
Arzuya göre modeller değişebilir.
Not: Annem 1923 yılında, görmediği halde duyumla-
rı ile bizi M. Kemal Atatürk kurtardı diye hayalindeki 
Atatürk’ü ilmik ilmik işlemiştir. Takım elbise - kıra-
vat - dik burun- mavi gözleri eksiksiz, aynısı, haya-
linde canlandırarak Atatürk ün portresini yapmıştır.
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Röportaj
Mustafa Canatan ile

Mustafa CANATAN kimdir? 
Kendinizden bahsedebilirmisiniz.

Teşekkür ederim.

Ulu Önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün “Bu küçük kasaba-
da gördüğüm hürmeti, çocuklarda 
gördüğüm zekayı ve gözlerindeki 
pırıltıyı hiçbir yerde görmedim” 
dediği Mucur’da Kasım ve Emine 
Canatan’ın ilk evladı olarak 1955 
yılında doğmuşum.

İlkokulu ve Ortaokulu Mucur’da 
okudum. Bilahare 1969 yılında yeni 
açılan Mucur Lisesi’nin ilk öğrenci-
lerinden oldum. 1972 yılında bitirdi-
ğim Mucur Lisesi’nin ilk mezunla-
rından olmak ve aynı yıl Kara Harp 
Okulunu(KHO) kazanarak 40 yıla 
yakın süre üzerimde şerefle taşıdı-
ğım üniformama kavuşmanın mut-
luluğunu ailem, öğretmenlerim ve 
tüm sevdiklerimle birlikte yaşadım.

1975 yılında KHO’dan Topçu Teğmen 
olarak mezun olduktan sonra katıldı-

ğım Topçu ve Füze Okulundaki 
bir yıllık  “Topçu Subay Eğitimi”ni 
tamamlayarak 1976 yılında da bu 
okuldan mezun oldum.

 1976-1985 yılları arasında çe-
şitli Topçu birliklerinde  (Çor-
lu,  Ezine/Çanakkale, Erzu-
rum) Teğmen, Üsteğmen ve 
Yüzbaşı rütbeleriyle Takım, 
Bölük ve Batarya  Komutan-

lıkları görevlerini ifa ettim.

1985-1987 yılları arasında ise  me-
zun olduğum Topçu ve Füze Oku-
lundaki genç subaylara, yüzbaşı 
rütbesiyle öğretmenlik yaptım.

1989 yılında kazandığım Kara 
Harp Akademisindeki iki yıllık 
Kurmaylık Eğitimimi tamamlaya-
rak 1989 yılında Kurmay Binbaşı 
rütbesiyle mezun oldum.

1989-1994 yılları arasında çeşitli 
Komutanlıklarda Kurmay Subay 
olarak görev yaptım. Bu dönemde 
Silahlı Kuvvetler Akademisinden 
mezun oldum.

1994-1996 yılları arasında da Ola-
ğanüstü Hal (OHAL) Bölgesinde 
(Muş, Bitlis) Vatanın ve Milletin 
bölünmez bütünlüğüne kasteden 
teröristlere karşı yapılan amansız 
mücadelede  Kurmay Yarbay rüt-
besiyle İç Güvenlik Tabur Komuta-
nı olarak fiilen görev yaptım.

1996-1999 yılları arasında Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı Karargahında  
Şube Müdürlüğü görevini yürüttüm.

1999 yılında atandığım KULELİ 
Askeri Lisesi Komutanlığı görevi-
mi iki yıl süreyle sürdürdüm. Bu 
dönemde, çalışma arkadaşlarımla 
birlikte geleceğin Komutanları ola-
cak öğrencilerimizin her yönüyle 
mükemmel bir şekilde yetiştirilme-
sine büyük özen gösterdim.

2001-2004 yıllarında ise Ankara’da 
Genelkurmay Başkanlığı Eğitim 
Dairesinde Ş. Md.lüğü, 2004-2006 
yılları arasında da İstanbul’da 1nci 
Ordu İstihbarat Başkanlığı görevle-
rini yürüttüm.

2006 yılında Tuğgenenarlliğe terfi 
ederek, bu rütbede 2006-2008 yıl-
ları arasında Doğubayazıt’ de ül-
kemizin, Ermenistan-Azarbaycan 
(Nahcivan)-İran ile olan sınırında 
hudut savunma sorumluluğu olan 
bir Tugayın Komutanlığını deruhte 
ettim.

2008-2010 yılları arasında da 
Amasya’daki  P. Eğt.Tugayının 
Komutanlığı görevini tamamlama-
yı müteakip  2010 yılında, 35 yıl 
Subay olarak, öğrencilik dönem-
lerim dahil kırk yıla yakın süre ile 
yürüttüğüm kutsal askerlik görevi-
mi tamamlayarak emekli oldum.
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Milli Savunma Bakanlığının gö-
revlendirmesi ve yetkili kurulların 
seçimi ile 2011 yılından itibaren 
dört yıl süreyle Savunma Sanayi-
mizin önemli bir şirketinde Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak  ülke-
mizin sanayisine ve savunmasına 
katkımı sürdürdüm.

Hayat arkadaşım Taysun Hanımla 
evliliğim 38 yılını tamamladı. Birisi 
Endüstri Mühendisi, diğeri Avukat 
olmak üzere iki kız evladım ile Derin 
ve Deniz adında iki kız torunum var.

Mucur sizin için ne anlam ifade 
ediyor ?

Mesleğim gereği güzel yurdumu-
zun hemen her yöresini doğası, eği-
timi, kültürü ve sosyal dokusu ile 
milli ve manevi değerlere bağlılığı 
başta olmak üzere bir çok yönüyle 
özellikle de insan yapısı itibariy-
le yakınen tanıma firsatı buldum. 
İfade ettiğim bu birikimin içinden, 
her konuya ilişkin en güzelleri seç-
tiğim zaman Mucur’un özellikleri-
nin ve güzelliklerinin adeta alt alta 
sıralandığını gördüm. Bunun duy-
gusal bir tesbitin ötesinde gerçeğin 

ta kendisi olduğunu düşünüyorum.

Askerlik mesleğini seçmenizde-
ki en büyük etken nedir ?

Aslında bu konuda bir çok neden 
sıralanabilir. Ancak çocukluk ve 
gençliğimin geçtiği Mucur’da, baş-
ta dedem E. Müftü Kösevaizoğlu 
H.Ahmet Canatan olmak üzere çev-
remizde , sokağımızda, mahalle-
mizde yaşayan ve 1nci Dünya Harbi 
(Seferberlik) ile Kurtuluş Savaşına 
katılmış gazilerimizden Vatan Sa-
vunmasına ilişkin ilgiyle dinlediğim 
fedakarlık ve kahramanlıkların etki-
sinin bu mesleği seçmemde önce-
likli etken olduğunu  düşünüyorum. 
Ayrıca Çanakkale Cephesinde Arı-
burnu Muharebelerinde şehit olan 
ve  Çanakkale Kocadere Şehitli-
ğinde metfun olan dedemin kardeşi 
Mustafa amcanın isminin bana ve-
rilmesi ile ben daha 5 yaşında iken, 
bir görev uçuşu esnasında ne yazık 
ki memleketi Mucur’da uçağının 
düşmesi sonucu 24 yaşında şehit 
olan amcam, Hava Pilot Teğmen 
Tahir Canatan’ın şehadeti ve bu-
nun ailemiz üzerindeki etkisinden 
bana yansıyan duyguların da asker-

lik mesleğini seçmemde önemli bir 
yeri olduğunu düşünüyorum.

Bildiğimiz kadarıyla Mucur’un 
ilk Paşası olarak siz gösterili-
yorsunuz. Bu konuda duygula-
rınız nelerdir ?

Makam, mevki ve rütbelerin vata-
na, millete ve insanlığa hizmet için 
birer vasıta ve Allah’in bir lutfu ol-
duğuna ilişkin düşüncemi öncelikle 
ifade etmek isterim. Severek yaptı-
ğım bu kutsal görevde General rüt-
besine ulaşmak benim için tabiki 
bir onur ve gurur vesilesi olmuştur.

Mucur Vakfı hakkında ne dü-
şünüyorsunuz ?

Sivil Toplum Kuruluşlarının top-
lumsal hayatın içerisindeki yeri ve 
öneminin  büyüklüğü malumdur. 
Bu bağlamda Mucur’umuz  ve Mu-
cur’lular için çok yararlı hizmet-
ler yapmakta olduğunu büyük bir 
memnuniyetle müşahade ettiğimiz 
Vakfimızın başta yöneticileri ol-
mak üzere emeği geçen tüm gönül-
lülerine bir Mucur’lu olarak teşek-
kür eder, engin başarılar dilerim. 
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YÖRESEL
Yemeklerimiz...

Ahmet Sıvacı

Mantı (Kesme Mantı):

Una yumurta katılarak hamur yapılır. Tuz ilave edi-
lir. Hamur yuvarlak bezi yapılır. Oklava veya mer-
dane ile açılır. Hafif kurumaya bırakılır. Açılmış 
olan ve biraz kuruyan hamur üst üste konup ince di-
limler halinde kesilir. Kesilen mantılar kurutulur. Pi-
şirmesi ise makarna gibi olur. Suyu kaynatılır ve bi-
raz tuz atılır. Mantı kaynayan suda haşlanır ve suyu 
süzülür. Önceden hazırlanan sarımsaklı yoğurt ile 
iyice karıştırılır. Sonra bir başka kapta üzerinin sosu 
hazırlanır. Sos yağ, bolca domates, biber, kıyma ile 
yapılır. Sosun karabiber, pul biber ve maydanoz eki-
lir. Sarımsaklı yoğurt ile karıştırılmış mantının yine 
üzerine sos dökülerek servise hazır hale getirilir. 

Yoğurt Çorbası:

Yarma denilen döğme buğdayla yeşil mercimek, bi-
raz haşlanmış nohut güzelce yıkanır. Süzme yoğurt 
ile bunlar iyice karıştırılır. İçine bir yumurta kırılır. 
İki kaşık kadar un katılır. Çok az ayçiçek yağı damla-
tılır. Mevsimine göre içine yaş veya kuru nane atılır. 
Bunlar iyice karıştırılır. Biraz su ilave edilir. Kayna-
yıncaya kadar karıştırılır. Devamlı karıştırılmazsa 
çorba kesilebilir. Çorba ateşe konunca içine patates, 
domates, yeşil biber, patlıcan atılır. İlkbaharda te-
mizlenmiş kenger atılır. Çorba piştikten sonra başka 
bir kapta kuru nane ile yağ hafif kavrulup çorbanın 
üzerine dökülür ve servis yapılır. 

E. Başmüfettiş
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Haşirde:

1 kg. un, 1/2 kg. şeker. Tereyağı ile Un kavrulur. 
Şeker un ile karıştırılır. Üstünü kaplayacak şekilde 
soğuk su ilave edilip karıştırılarak suyunu çekince-
ye kadar pişirilir. Biraz tereyağı ilave edilip çok az 
tuz atılıp biraz daha pişirilip ocak kapatılır. Sonra 
tereyağı eritilip üstüne dökülür. On on beş dakika 
dinlendikten sonra servis yapılır. 

Gendeme (Kemikli Et):

Yarım kilo kuşbaşı et tencereye konur. Suyu çekince-
ye kadar ateşte pişirilerek soğan doğranır. Biraz yağ 
ilave edilerek, pişinceye kadar beklenir. Daha sonra 
domatesi ve biberi ilave edilip çok miktarda su konur. 
Yarım kilo yarma ilave edilirse iki kilogram su konur, 
tuz ilave edilip yarma dağılacak duruma gelinceye 
kadar pişirilerek servis yapılacak hale getirilir.

Mangır Çorbası:

Yeşil mercimek suda haşlanır. Sonra küçük kare bi-
çiminde kesilmiş çorbalık mantı ilave edilip pişirilir. 
Eli biraz yakacak şekilde soğutulup servise hazırla-
nır. Diğer taraftan sarımsak dövülüp süzülmüş yo-
ğurt ilave edilir. Önceden hazırlananlar. 

Soğanlama: 

250 gr. tereyağı, 1 kg kıyma, 2 kg. kuru soğan, 1 kg. 
domates 100 gr. sivribiber, pul biberi, maydanoz, 
karabiber ve biraz da salça. Tereyağı, kuru soğan, 
kıyma ve sivri biber ateşte öldürülür. Sonra domates 
tuz baharat, maydanoz ilave edilerek iç hazırlanır.

Hamuru: Un, tuz ve su ilave edilerek normal yumu-
şaklıkta hamur haline getirilir. Limon büyüklüğünde 
beziler alınır. Börek tepsisi büyüklüğünde açılır. Yuka-
rıda hazırlanan içten alınan bir yemek kaşığı iç açılan 
yufkanın yarısına yayılıp üstü diğer kısmı ile kapatılır. 
Sac üzerinde pişirilir. Üzümle yemesi güzel olur.

Pelte: 

1/2 kg. un–250 gr. tereyağı–250 gr. pekmez. Un 
yağ ile pembeleşinceye kadar kavrulur. Biraz su ile 
pekmez ilave edilir, karıştırılarak suyunu çekinceye 
kadar pişirilir. Biraz tuz ilave edilip ateşten indirilir. 
Tabaklara konduktan sonra üzerine tereyağı eritile-
rek dökülür. Üzerine ceviz ezilip dökülebilir.
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Seyfe Köyü Doğayı Koruma ve 
Kültür Derneği Başkanı

Mustafa YAVUZ

Başlığı görünce haklı olarak yüzlerce dönüm elma bah-
çeleri, kavaklıkları, bağları ile birlikte pınarlarının gürül 
gürül aktığı, tatlı ve tuzlu sodalı suyunda binlerce kuşun 
olduğu bir cennet köşesi aklımıza gelir.

Tanrı’nın bir lütfu, tabiat ananın bize yaşam alanı sundu-
ğu bir cennet köşesi.

Hemen köyün altında kaynayan pınarların oluşturduğu 
tatlı su gölü ve tuzlu ana göle ulaşıncaya kadar oluştur-
duğu kamışlık, sazlık alanlar su kuşları ve hayvanları 
için üreme ve yaşam alanları oluşturmaktadır.

Bu su havzası ve oluşturduğu rutubetli mikroklima or-
tamında yöreye özgü birtakım endemik bitki ve hayvan 
türlerinin oluşmasına, yetişmesine sebep olmaktadır.
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Buğdaylar daha verimli, meyveler daha lezzetli ve sulu 
olmaktadır.

Tatlı su ile tuzlu suyun birleşmesiyle oluşan ortamda 
yine gölün kendine özgü mikro organizmaların üreme-
si ve bu organizmaların başta flamingolar olmak üzere 
birçok su kuşunun en sevdiği yiyecek olması, bu nedenle 
diğer göl ve sulak alanlarda fazla sayıda olmayan onbin-
lerce flamingo, ak pelikan kuşları, turnalar vd gölü yuva 
kurmak, beslenmek için seçmeleri, gölün uluslararası 
alanda önem kazanmasına neden olmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda gölün bu özel yapısının korunması 
için uluslararası sözleşmelerle (RAMSAR sözleşmesi) 
garanti altına alınmıştır.

Ayrıca gölün etrafındaki dokuyu korumak için 1. derece 
doğal sit alanı ilan edildi.

Gölümüzde bir hesaba göre 242 tür kuş cinsi, çeşidi ya-
şamakta idi. Tabii bu türlere ait onbinlercesi gelmekte, 
yuva yapıp yavrulamaktadırlar bir zamanlar.

Birzamanlar diyorum çünkü bu konuda üzerimize düşeni 
yapamadık. 

Korumadık.

Burası bizim için, Mucurlular, Kırşehililer ve Ülkemiz 
için altın tepsi içinde bir paha biçilemez değerde bir 
‘İNCİ’ gibidir.

Değerlendirildiği taktirde turizm potansiyeli çok yüksektir. 
Kapadokya bölgesine yakınlığı doğa turizmine uygunluğu, 
kuş gözlem istasyonları bizim için bulunmaz bir nimettir.

Gölümüzü korumak, kuruma sebeplerini ortadan kaldır-
mak, yapılan hatalı çalışmaları (kanal açmalar, Mucur 
Belediyesi derin kuyusu başta olmak üzere derin kuyula-
rın iptal edilmesi) durdurmak zorundayız. 

Hatta yöreye hayat verecek, cansuyu olacak Yamula ba-
rajından takviye suyun biran önce gerçekleşmesi için he-
pimiz elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.

Bizler bu dünyanın misafirleriyiz. Ben öyle düşünüyo-
rum. Bu dünya çocuklarımızın, torunlarımızın, bizden 
sonraki nesillerin malı. Emanetçiyiz biz.

Emanete hıyanet olur mu? Bu hangi ahlaka sığar?

Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir doğa bırakmak hepi-
mizin boynunun borcudur.
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KURU GÖZ 
	 	 	 HASTALIĞI	

Doç. Dr. Özdemir ÖZDEMİR

Göz Hastalıkları Uzmanı

Kuru göz hastalığı, en yaygın sağlık sorunlarından bi-
ridir ve hafif rahatsızlıktan, ciddi görme kaybına kadar 
değişen, çeşitli problemlere neden olur. Bu hastalığın, 
toplumun genelinde görülme oranı % 30’dur. Özellikle, 
yaşlılarda ve ekran karşısında çok zaman geçiren kişiler-
de daha sık görülür.   

Gözyaşı, başta gözyaşı bezi olmak üzere, kirpik kenar-
larında ve gözün ön tarafında bulunan bezler tarafından 
salgılanır. İnsanoğlu ortalama günde 1.2 mililitre gözya-
şı üretir. İçeriğinde suyun dışında yüzlerce çeşit madde 
vardır ve bilim adamları tarafından bunlar halen araştırıl-
maktadır. İçeriği sayesinde gözyaşı, gözü besler, nemlen-
dirir, hatta enfeksiyonlara karşı gözü korur. Yaklaşık 10 
mikron kalınlığında bir katman oluşturarak göz yüzeyini 
kaplar. Böylelikle hava ve toz maruziyetine karşı bir ko-
ruma kalkanı oluşturur. Gözyaşı azaldığında veya muh-
teviyatı bozulduğunda, korneada ve konjonktiva denilen, 
gözün ön tarafındaki saydam ve beyaz tabakalarda tahriş-
ler meydana gelir. Öncelikle gözde kuruluk hissi olmak 

üzere, yanma, batma ve sulanma en sık şikayet edilen 
rahatsızlıklardır. Diğer sık görülen belirtileri, göze kum 
atılmış hissi, gözde kızarıklık, kitap veya gazete okurken 
bulanık görme, gözde ağrı ve göz yorgunluğudur. 

Bu hastalıkta, bolca sulanma görülmesine rağmen “kuru 
göz hastalığı” denmesi kafa karışıklığına neden olabilir. 
Bunun nedeni, vücudumuzun, sağlıksız ve az üretilen 
gözyaşına bağlı ortaya çıkan tahrişi azaltmak için refleks 
olarak kalitesiz gözyaşı üretmesidir. Gözyaşı bezi harap 
olan hastalarda ise gözyaşı hiç üretilemez. 

Kuru göz hastalığının birçok nedeni vardır. Başlıca se-
bebi yaşlanmayla birlikte gözyaşı üretimini sağlayan 
hormonların azalmasıdır. Özellikle kadınlarda bu hasta-
lığın daha erken ve çok görülmesinin temelinde bu yatar. 
Diğer nedenler olarak alerjiler, daha önce geçirilen göz 
ameliyatları, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar, şeker 
hastalığı ve vitamin yetmezlikleri sayılabilir. Sürekli kul-
lanılan ilaçlar, özellikle bazı hipertansiyon, kalp ve psiki-
yatri ilaçları da göz kuruluğuna yol açabilir. 

Sağlık
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Günümüzde çoğu insan vaktinin büyük kısmını televiz-
yon, bilgisayar veya akıllı telefonlarının başında geçir-
mektedir. Bu durum, gözlerin daha az kırpılmasına ve 
gözyaşının çabucak buharlaşarak kaybolmasına neden ol-
maktadır. Göz kuruluğundan korunmak için ekran başın-
da uzun süre kalmamalı, gözlerimizi dinlendirmeli ve sık 
sık kırpmayı unutmamalıyız. Kuru göz hastaları, özellik-
le güneşli günlerde ve sıcak rüzgarların estiği havalarda, 
gözlerinin üzerini örtecek siperli şapkalardan ve gözlük-
lerden fayda görürler. Her saat başı içilecek bir bardak su 
gözleri rahatlatabilir. Klimalı ortamlar ve kalorifer yakı-
nında bulunmak gözde kuruluk hissini artırır. Sigara içil-
mesi veya içilen ortamda bulunmak, alkol kullanmak ve 
çok fazla kafein tüketmek göz kuruluğunu artırır. 

Bazı besinler göz kuruluğuna iyi gelir. Özellikle balık, 
ceviz ve keten tohumu gibi omega 3 yağ asidi açısından 
zengin yiyecekler gözyaşı üretimini artırır. Antioksidan, 
mineral ve vitamin bakımında zengin ıspanak, pazı, ya-
ban mersini, portakal, limon, badem, fındık gibi sebze, 
meyve ve kuruyemişler gözyaşı salgısını düzenler. 

Kuru göz hastalığının tedavisinde en çok suni gözyaşı 
damlaları ve jelleri kullanılır. Bu damlaları göz doktorla-
rının önerdiği şekilde sık sık damlatmak gerekir. Hasta-
ların, göz kuruluğunun tedavisinde kullanılan damlaları 
aylar veya yıllarca kullanması gerekebilir. Ciddi rahat-
sızlık çeken bazı hastalara, gözyaşı bezi nakli, gözyaşı 
kanallarının geçici veya kalıcı kapatılması gibi çeşitli 
ameliyatlar uygulanabilir. Fakat bu hastalığın kalıcı ola-
rak tedavisi çok azdır.   

Sonuç olarak, kuru göz hastalığından muzdarip insan-
ların, rahatsızlıklarını artıracak alışkanlıklardan, ortam-
lardan ve davranışlardan sakınmaları gerekir. Sıkıntıları 
kronik hale gelmeden göz doktorlarına muayene olmaları 
ve verilen tedavileri düzenli uygulamaları tavsiye edilir. 
Hiçbir ilacın formülü gerçek gözyaşının yerini tutamaz. 
O nedenle gözümüzü çevresel etkenlere karşı koruyan bu 
mucizevi salgının değerini bilmeliyiz.
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KREDİ KARTIYLA
  PARA ARASINDAKİ FARK 

İnsanlar öğrenirken bilinçli veya bilinçdışı  koşullanmayla 
öğrenir. Kredi kartı ve parayı kulanmamızda da bir koşul-
lanmayla öğrenme mekanizması yatar. Küçük bir çocuk-
ken paranın önemli olduğunu bilmezdik onu çok kolaylık-
la buruşturup hatta yırtabilirdik.Yaşımız ilerledikçe para; 
süt veya ekmek gibi temel ihtiyaçlarımıza bizi ulaştıracak 

bir nesne olduğunu  veya sevdiğimiz, istediğimiz eşyalara 
ulaştıran bir kaynak olduğunu öğrendik. Para bu yüzden 
insanlara inanılmaz bir şekilde ödül hissi yaratır.Kredi 
kartında da para gibi benzer bir mekanizma vardır . Farkı 
ise, kredi kartı paranın üstüne binerek daha kolay harcama 
yapmamıza neden olur.  Bu yüzden  ödül hissini çoğaltır.

İremgül Özeren

Stajyer  Psikolog
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Bunu şöyle düşünün;  bir alışveriş merkezine gittiğiniz 
zaman, kredi kartı veya  parayla ödeme yapmada  bir 
fark vardır. Kredi kartını satış görevlisine verirseniz ve 
o işlemleriniz bittikten sonra size geri verir ama para 
verince size geri gelmez ve elleriniz boşlukta kalır. 
Bu durum bilinç dışında  parayla ayrılma hissi yaşatır. 
Bunu, öğrenme literatüründe  ceza (punishment ) kav-
ramıyla açıklayabiliriz. Kredi kartında ayrılma olayı 
olmadığı için, kredi kartı kulanımıyla oluşan borçlar, 
günümüzde insanlar da gittikçe artıyor. Bu yüzden son 
zamanlarda  bir çok insanın kredi kartı borcu vardır,  
bunu insanlar  bilişsel mekanizmalarıyla  çok harcadım 
dese de harcamaya devam ediyorlar, çünkü dediğimiz 
gibi kredi kartı ve para kulanımı koşullanmayla öğren-
me olayıdır. Düşünerek ve çaba göstererek oluşan bir 
öğrenme olayı değildir.  

Para kulanımında ise  bir  punishment olayı vardır. Bu 
koşullanma olayı, insanların harcamalarını frenler. Çün-
kü dediğimiz gibi insanlar parayla harcama yaparken 
paradan ayrılırlar. Hatta  cimrilik; cimriliğin arkasında 
da bu mekanizma olabilir.Bu insanlar parayla o kadar 
denklik kurmuşlar ki ondan ayrılamıyorlardır. Bu in-
sanların bir çoğu zengin olduğu halde. Çünkü  insanlar 

da paradan ayrılmanın bir nevi ekmeğini veya sevdiği 
arabayı kaybetmiş gibi his yaşatır. Ama bu durum kredi 
kartı harcamalarında olmuyor.  Diyelim ki insanlar ma-
ğazalarda alışveriş yaparken satış görevlisi kredi kartını 
alsa ve bir gün sonra verse,  parayla yaşadığımız benzer 
durumu yaşarız,  kredi kartından ayrılmış oluruz ve bu 
durum  bize ceza etkisi yaratır, böylece bu kadar çok 
harcama ve kredi kartı borçlarımızın önünü kesebilir.

Son olarak şunu unutmamalıyız;  kredi kartı ve para 
harcamalarında bile bir öğrenme olayı vardır, bunu bi-
linçsiz bir şekilde koşullanma etkisiyle öğreniriz.
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Kırşehir’imizin şirin ilçesi Mucur, Kırşehir-Kayseri Karayo-
lu üzerinde yer almaktadır. Tarihi ve turistik bir beldedir. Sey-
fe Gölü, Tarihi Yeraltı Şehri ilçemizi çekici hale getirmiştir.

Mucur; Kırşehir ilinin 2. büyük ilçesi olup Kırşehir’e 23 
km. uzaklıktadır. Kırşehir, İç Anadolu bölgesinin ortasında 
yer alan, doğudan batıya, kuzeyden güneye giden karayo-
lu ulaşım ağının üzerinde bulunması dolayısıyla ilçemizde 
yurdumuzun en kolay ulaşılabilen yerleşim yerleri arasın-
dadır. İlçe merkezi 7 mahalleden meydana gelmiştir. Acıöz 
ve Şatıroğlu mahalleleri ilçeye 5 km. uzaklıkta olup, be-
lediye ve emniyet hizmetlerinin etkin bir şekilde ‘‘mucur.
net’’ yürütülmesini aksatmaktadır. İlçeye bağlı 44 köy var-
dır. Köyler genelde tek parça halindedir. İlçemizde Şeyh ve 
ağalar yoktur. En son ilçe merkezinin nüfusu 13100 dür.

Mucur, doğusunda Nevşehir, batısında Kırşehir, kuzeyin-
de Boztepe, güneyinde ise Kızılırmak ile çevrilidir. Batıyı 
doğu ve güneydoğuya bağlayan yol güzergahında bulunan 
Mucur’un, deniz seviyesinden yüksekliği 1050 m, yüzölçü-

mü ise 1068 kilometrekaredir. Ankara’ya 220 km. Kayseri’ye 
110 km ve Kırşehir’e 23 km. uzaklıktadır. Mucur yayla özel-
liği gösterir. Dağlar ilçenin kuzeyindedir. İlçenin güneyinde 
geçen Kızılırmak nehri ilçenin sınırı halindedir.

Turizm açısından olağanüstü güzelliklere sahip olan 
Mucur’un tanıtılmaması ve turizm konusunda gerekli 
yatırımların yapılmaması nedeniyle ilçe, turistlerin ko-
naklamadan geçtiği bir yer konumundadır.

Yeraltı şehri, mağaraları, inleri, Seyfe Gölü, türbeleri 
ve kilometrelerce uzanan zümrüt yeşili vadisi, iç ve dış 
turizm açısından bulunmaz güzelliktedir. Mucur’a bağlı 
köylerinin birçoğunda bulunan mağaralar, inler açıldığı 
takdirde kilometrelerce uzunlukta mağaralar ve yeraltı 
şehirlerinin ortaya çıkacağı bir gerçektir. Şehir merke-
zinde bulunan yeraltı şehri maalesef gerçek yeraltı şehri-
nin çok küçük bir kısmıdır.

İlçe ekonomisinin % 80’i tarıma dayanır. Tarım modern 
yöntemlerle yapılmaktadır. Genel olarak buğday, arpa, 

MUCUR

Geçmişten
Günümüze

Haluk TÜRKOĞLUMucur Spor Kulübü Başkanı
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ayçiçeği, mercimek ve pancar ekimi yapılmaktadır.  Ay-
rıca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta yapılmaktadır. 
Kızılırmak yakınındaki köylerde sebzecilik yapılmakta-
dır. Bu köylerde seracılık özendirilmiştir.

İlçemiz eğitim öğretim açısından da çok ileri seviyelerde-
dir. Her yıl liselere geçiş sınavlarında ve üniversiteye gi-
riş sınavlarında büyük başarılar elde etmiştir. Yetiştirdiği 
önemli şahsiyetler Türkiye genelinde hizmet etmektedir.

Spor alanında ilçemiz spor kulübü ilimizin amatör spor 
kulüpleri arsında her zaman kayda değer başarılar sağ-
lamaktadır. Gençlerimize sunulan hizmetler meyvelerini 
vermektedir. Pek çok alanda ilimizi temsil eden sporcu-
larımız bulunmaktadır.

Yeni dönemde ilçemiz ceviz yetiştiriciliği alanında da atağa 
kalkmıştır. Yapılan teşvikler sonucu ilçemizde ceviz bah-
çeleri, elma, kiraz vişne yetiştiriciliği de artmıştır. Ayrıca  
organik sebze yetiştiriciliği üzerine çalışmalarda vardır.

Geçmişten günümüze devam eden güzel adetlerimizden 
biri de vefat eden halkımızın cenazelerini defnetme, ta-

ziyelere katılıma oldukça önem verilmesidir. Belediye-
mizin ve Din Görevlilerimizin gayretleri de kayda de-
ğerdir. Bu adetimizin unutturulmaması gelecek nesillere 
aktarılması gerekmektedir.

Düğünlerimize katılım ve yardımlaşma geleneğimizde çok 
güzel bir şekilde devam etmektedir. Yaz aylarında ilçemiz 
genelinde yapılan düğünlere katılım sağlanmakta el birliği 
yapılarak düğünler güzel bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Bizler Mucur’umuzun daha güzel olmasında, gelişmesin-
de, halkının daha mutlu olmasında, tanıtılmasında üstün 
gayretler göstermeliyiz. Yapacağımız çalışmalar gelecek 
nesillerin  vatana millete hayırlı olmasını Mucur’umuzun 
her alanda en önde olmasını sağlamak için olmalıdır.

Daha güzel Mucur’da görüşmek dileklerimle.
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Kırşehir’in Mucur İlçesi  Palangıç Köyü alanı içerisinde 
yer alan ve Türkiye’nin yılda 50 bin ton tuz ihtiyacını 
karşılayan tuz mağarasının tarihi 7 bin yıl öncesine da-
yandığına dair rivayetler olduğu, Romalılar döneminden 
kaldığı da kesin olarak  bilinmektedir.  6-7 bin metrekare 
alan içerisinde yer alan ocağın içerisinde çok sayıda oda-
lar mevcut.

Kırşehir’de bir altın madeni olarak görülen kaya tuzunun 
faydaları saymakla bitmiyor.

- Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. İçeriğinde 
84 tane mineral vardır ve insan vücuduna alınması gerek-
mektedir. Temel besin maddelerimizden biri olan tuz, insan 
sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır. Kaya tuzu ise 

tuzun henüz işlenmemiş doğal haline verilen isimdir.

- Sindirim sistemini rahatlatan kaya tuzu sindirim bozuk-
luklarına iyi gelir.

- İştah arttırıcı özelliği vardır ve mide ekşimesine karşı 
fayda sağlar.

- Minerallerin hücresel emilimini kolaylaştırır. Vücudun 
pH dengesini korur ve vücuttaki toksin maddelerin dışarı 
atılmasına yardım eder.

- Kan dolaşımını hızlandırır.

- Kan basıncını dengeler.

- Böcek ısırıklarına iyi gelir.

- Romatizma, kas ağrıları ve kemik ağrılarına etkilidir.

Adem İLHAN

KAYA
TUZU

Acil Sağlık Teknisyeni
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- Kaya tuzu limon suyu ile birlikte tüketilirse bağırsak-
lardaki solucanların dışarı atılmasına yardım ettiği gibi 
mide bulantısı ve kusmaya da iyi gelir. Grip gibi kış has-
talıkları için de fayda sağlar.

- Böbrek ve mesane taşlarına karşı da kullanılabilir.

- Gut hastalığına iyi gelir.

- Kaya tuzu dişlerin beyazlatılmasında ağız spreyi ola-
rak da kullanılır.

- Kas kramplarına yararlıdır.

- Bağışıklık sistemine iyi gelerek sinir sistemine de fay-
da sağlar.

- Vücuttaki su emilimini arttırmaya yardımcı olur.

- Strese karşı iyi gelir.

- Damar sağlığını korur.

- Kan şekerini dengeler.

- Yaşlanma etkilerini azaltır.

- Uykusuzluğa iyi gelerek uyku düzeni sağlar.
Kaya tuzu yemeklerde nasıl kullanılır?

En temiz tuz kaynağı olarak bilinen kaya tuzunu besin-
lerimizde kullanmak faydalıdır. Kaya tuzu alırken nelere 
dikkat edilmeli? Temiz bir kaynaktan alınmalı. Satın al-
dığınız kaya tuzunu porselen yada cam öğütücü kullana-
rak yemeklerde kullanabilirsiniz.

Kaya tuzu lambalarının faydaları

Tuz lambaları negatif iyon yayarlar. Böylece havanın te-
mizlenmesini sağlar. Kaya tuzu lambası iç mekanlardaki 
hava kalitesini arttırır. 

Kaya tuzu lambasının sağlığa faydaları sebebiyle çok 
daha uygun fiyatlı, bakımı kolay, göze ve ruha hitap 
eden doğal bir alternatiftir.

Tuz sabunun faydaları

Kaya Tuzu sabunu, kaya tuzundan yapılan ve içerisinde 
yaklaşık 80 tane mineral bulunan antibakteriyel etkili bir 
üründür. Bildiğimiz sabunlar gibi değildir, yani köpür-
mez. Özellikle yaz aylarında terleme sonucu oluşan ter 
kokusu için etkili olduğu söylenmektedir.
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KADİR ÇAKIR

ÇANKAYA KAYMAKAM’LIĞINDAN
YOZGAT VALİ’LİĞİNE

1969 yılında Kırşehir’in Mucur İlçesinin Kızıldağ Yeniyapan Köyünde doğ-
du. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırşehir’de tamamladıktan sonra Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini puan türünde il birincisi olarak ka-
zandı. Mezun olduktan sonra kaymakam adaylığı sınavını kazanarak, 
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Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. 
İngiltere’de 8 ay süreyle dil eğitimi için bulundu. İkizdere, İyidere ilçelerin-
de kaymakam vekilliği, Sarıveliler, Dodurga, Gürpınar, Türkeli ve Eldivan 
ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında, Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yurt içinde 
ve yurt dışında pek çok mesleki eğitim programına katıldı. 1 Aralık 2016 
tarihli kararname ile Çankaya Kaymakamlığına atandı, Evli olup bir ço-
cuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Yozgat Valisi olarak atanan Kadir ÇAKIR’a görevinde başarılar dileriz...
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Kırşehir Anekdotları Yazarı

MUCURLU’ysan 
GEÇ YUKARI!

Duran ERDOĞAN

Sayın Duran Erdoğan'ı Rahmetle Anıyoruz.
Mekanı Cennet Olsun...
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Esasen ‘Türkmen, Karacakurt ve 
Yörük’ aşiret boylarından geldiği iyi 
bilinen Mucur yöresi halkının en be-
lirgin özellik ve güzelliklerinden bi-
risi de ‘konuksever’ oluşudur. 

Ailedeki iman ve ihlas varlığının 
yaşam kültürüne yansıması, güzel 
ahlâk ve anlayışın katmerleşerek 
büyümüş biçimi neticesinde “bü-
yüklere saygı, küçüklere sevgi ve 
konuğa hürmet” Mucur’da daima 
kural olarak uygulanır.  Zira Mu-
curlu ‘hürmetin; edilenden ziyade, 
edeni yükselteceğini’ iyi bilir. Tan-
rı misafirinin hem gönülde ve hem 
de mekândaki yerinin ‘başköşe’de 
olduğunu gelenek halinde görür. 
Konuğunu evinin veya misafir oda-
sının başköşesine oturtup, altına 
yatak veya Mucur’a özgü halı min-
derin en büyüğünü sererek, sırtına 
da Mucur’a özgü Acıöz’ün pençeli 
halı yastığını dayayıp, elini göğsü-
ne (döşüne) koymak suretiyle, hiz-
mette kusur etmeden tüm cömertli-
ğiyle konuğunun rahatını sağlar. 

Gelelim “Mucurlu’ysan Geç Yuka-
rı!”  veya  “Mucurlu’ysan Sen de 
Geç yukarı!”  efsanevî deyimine: 

Ali Rıza Güney, Ankara Ocak Ya-
yınları arasında çıkan 1997 yılı ba-
sımı “Tarihçesi, gelenekleri ve Halk 
Şairlerini anlatan Mucur kitabı”nın 
84. sayfasında konuyu hikâye et-

miş ve olayın Mucur merkezinde 
‘ağalardan birisinin odasında ger-
çekleştiğini’ duyumlarına dayan-
dırarak anlatmış. Yine Mucurlu 
şair ve yazarlardan Ali Aydemir ise 
bu deyimi 24 Mayıs 2010 tarih ve 
387 sayılı “Mucur Gazetesi”nin 2. 
Sayfasında, bildiklerini ve duyduk-
larını özetleyip olayın ‘Kırşehir İl 
merkezindeki bir düğünde yaşandı-
ğını’  belirtmiştir. Konu bana göre 
yoruma açık, anonim ve adeta bir 
efsane hükmündedir... 

Bütün bu anlatılanlardan ve yöre 
insanı olarak birebir yaşadıklarım-
dan çıkardığım kişisel sonucun de-
ğerlendirmesi de şöyle: 

Yöredeki köylerin birisinde düğün 
olmaktadır. Düğün evine (Düğün 
derneğinin toplandığı odaya) da-
vetli olarak önce Mucurlu olmayan 
birisi gelir ve kendisi başköşeye 
oturtulur. Bu arada diğer davetliler 
de birer ikişer veya gruplar halinde 
gelmekteler. Daha önce gelen ne de 
olsa biraz eskimiş, kıdem basmış 
bir konuk olduğu için, misafirler 
odaya girdikçe verilen selâmı alır 
ve kendinden sonra gelene yer ve-
rip kademe kademe bir aşağı min-
dere oturur. Öyle ki, odaya gelen 
misafir sayısının çok fazla olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla bu mi-
safirin de bir sonra gelen misafire 

yerini vermesiyle neredeyse kapı 
ağzına kadar geldiği anlaşılır. Bu 
arada kapı açılır ve giyimli halin-
den ve yanındaki çullu tazısından 
avcı olduğu belli bir başkası da 
içeri girer. Kapı ağzına kadar gelen 
misafirin sabrı taşar ve çullu tazı-
ya (av köpeği) odanın başköşesini 
işaret ederek “Mucurlu’ysan Sen 
de geç yukarı!” der... Mucurlu’ya 
gösterilen misafirperverlikten ra-
hatsız olan yabancı böylece hırsını 
ve hıncını tazıdan almış; dolayısıy-
la da Mucurlu’nun yerinin başköşe 
olduğunun farkına kapının ağzına 
geldiği zaman ancak varabilmiş... 
Belki de ‘misafir misafiri sevmez’ 
deyimini üretenler bu nedenle hak-
lı galiba...  

Bana sorarsanız: Misafir olduğu-
muz yerlerde bazen “arzu ettiğiniz 
yere oturabilirsiniz” diyen dostla-
rıma: “Ben Mucurlu’yum, yerim 
daima başköşedir” şeklinde cevap 
veririm.  Bu ifadem asla kibir de-
ğildir!

Sözün özü: Mucurlu’luğumdan,  
konukseverliğimden zaten ödün 
veremem. Başköşedeki tescilli gö-
nül yerimin bir alt kademe ile de-
ğiştirilmesini asla hoş göremem. 
Daha ne diyeyim: İtiraz eden mi 
var?  “Mucurlu’ysan Sen de geç 
yukarı!”  1.12.2017



50

İçimizden Biri

Kırşehir’de 1938’de doğan Neşet Ertaş, Çiçekdağı’ndan 
Türkiye ‘ye açılan bir halk ozanıdır. Babası kendisi gibi 
bir saz üstadı olan Muharrem Ertaş, annesi Döne Ertaş’tır.

Çocukluğu köyde geçen Neşet Ertaş,  ilkokulda keman 
ve bağlama çalmaya başlamıştır. Babasının ondaki yete-
neği görmesi sonucu düğünlerde saz çalarak müzik haya-
tına 1950’lerin başında başlamıştır.

İlk plak çalışmasını İstanbul ‘a geldikten sonra 1957’de Şen 
Çalar Plak’tan çıkartan Neşet Ertaş, bir anda şöhret olmuş ve 
tüm Anadolu’da dinlenen bir halk ozanı olarak geniş kitlele-
re ulaşmıştır. Takip eden yıllarda kariyerini Ankara‘da sür-
düren Neşet Ertaş, burada eşi olacak olan Leyla Hanım’la 
tanışıp evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştur.

1978’de ellerinde oluşan bir rahatsızlık sonucu, enstrü-
man çalamaz hale gelen Neşet Ertaş, müzisyenlik dışın-
da başka bir meslek sahibi olmadığı için işsiz kalmıştır. 

Neşet Ertaş bu dönemde tedavi için Almanya’ya ailesiyle 
birlikte taşınmıştır. Almanya’da tedavi olduktan sonra Türk-
lerin uğrak yeri haline gelen mekanlarda çalarak yeniden 
müziğe dönen Ertaş, yıllar sonra Türkiye’de yeniden Türk 
Halk Müziği’nin popülerleşmesiyle yurda dönüş yapmıştır.

Süleyman Demirel tarafından kendisine teklif edilen Devlet 
Sanatçılığı’nı , halkın sanatçısı olmayı daha çok önemsediği 
için reddeden Neşet Ertaş, abdallık kültürünün son büyük 
efsanesi olarak bilinir. Unesco, hayatta olduğu dönemde 
Neşet Ertaş’ı “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korun-
ması Sözleşmesi” ne bağlı olarak, Türkiye envanterinde 
“Ulusal yaşayan insan hazinesi” olarak kabul etmiştir. 2011 
yılında İTÜ Devlet Konservatuarı, Ertaş’a Fahri Doktora 
ödülünü takdim etmiştir. Eserleri ders olarak okutulmuştur.

Neşet Ertaş, 2012’de İzmir’de tedavi görmekte olduğu has-
tanede prostat kanseri sebebiyle hayata gözlerini yummuştur.

Neşet Ertaş'ı Rahmetle Anıyoruz.
Mekanı Cennet Olsun...

Bozkır'ın Tezenesi

Bir saz, söz ve ses ustası: 

Neşet Ertaş Türkü demek; binlerce 
yıldır söyleyen ve söylenecek olan... 
Neşet Ertaş bağlama demek; binlerce 
yıldır çalınan ve çalınacak olan.
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Ğönül Dağı Sözleri

Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca

Akar can özümde sel  gizli gizli

Bir tenhada can cananı bulunca

Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy

Dil gizli gizli dil gizli gizli

Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy

Dil gizli gizli dil gizli gizli

Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçenin gülü derilmez

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

Gönülden gönüle giden yar oy yar oy yar oy yar oy

Yol gizli gizli yol gizli gizli

Gönülden gönüle yar oy yar oy yar oy yar oy

Yol gizli gizli yol gizli gizli

Seher vakti garip garip bülbül öterken

Kirpiklerin oku yar yar cana batarken

Cümle alem uykusunda yatarken

Kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy

Gel gizli gizli gel gizli gizli

Hoyratlar görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy

Gel gizli gizli gel gizli gizli
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İLİMİZ KIRŞEHİR’DE 

FUTBOL

(Milli) Mustafa YILMAZ

1970 Yılında ben 12 yaşında iken Mucur’da mahalle arka-
daşlarımızla beraber YİĞİTSPOR Futbol  takımını  kurduk. 

Yiğitspor; bizim için, çocukluk ve gençlik yıllarımızda, 
birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, arkadaşlığın, dostlu-
ğun, özverinin, çalışkanlığın ve başarının sembolüdür. 

İlk yılımızda, halı ipliklerinin boyandığı kazanda, beyaz 
fanilaları yeşile boyadık, annelerimize kumaştan numa-
ra ve şort diktirip beyaz çoraplar alarak ilk formalarımızı 
hazırladık. Sonraki yıllarda ise;  pazara gelen kamyonlar-
dan kavun karpuz indirerek, pazarda limonata ayran sa-
tarak, pazardan evlere yük taşıyarak, ayakkabı boyacılığı 

yaparak kazandığımız paralarla siyah kırmızı formaları-
mızı aldık. Bu formalarımızla büyük başarılar kazandık.

O yıllarda kunduracı Bekir (Şanal ) abinin (Rahmetli nur 
içinde yatsın.) çayır futbol sahasında her yıl düzenlediği 
12 – 15 yaş grubu yaz futbol turnuvalarına   6 – 7 takım 
katılırdı. Turnuvalara katılan takımlardan bazıları;  Yi-
ğitspor , Akınspor , Orkidespor , Hamidiye , Panterspor , 
Mucurgençlikspor… Turnuvalarda maçlar çok çekişmeli 
olurdu ve seyirciler büyük ilgi gösterirdi. Özellikle Pazar 
günleri final maçları  Mucur’umuzun meşhur kömesiyle 
birleşince festival gibi olurdu. Yiğitspor bu turnuvalarda 
şampiyonluklar kazanan en iyi takımlardan birisiydi.
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1975 yılından sonra turnuvalara katılan 
bu takımlardan belirlenen arkadaşlarla Mucurgücü’nde 
oynamaya başladık. Büyüklerimizle beraber çok iyi ta-
kım olduk. Gururla taşıdığımız Mucurgücü formasıy-
la  Kırşehir liginde şampiyonluklar kazanan çok güçlü 
takım olduk. Sonra yine formasını gururla taşıdığım 
Kırşehirspor’da oynadım.  

1970’li yıllarda Mucur’umuzda ki futbolu anlatmaya ça-
lıştım. O yıllarda futbolu seven gençlerle ilgilenen az sa-
yıda büyüğümüzün desteği ile çok zor şartlarda iyi şeyler 
yaptığımıza inanıyorum. 

Günümüzde ise; ülkemizde spora ve futbola önem veren 
il ve ilçelerin futbol takımlarının profesyonel liglerde oy-
namaktadırlar. İl ve ilçelerinin tanıtımlarını çok iyi yap-
maktadırlar. Aynı zamanda bu il ve ilçelere devlet des-
teği ile tesisler ( stadyum, spor salonları )yapılmaktadır. 
Daha önemlisi  İller ve ilçeler arası dostluğu geliştirir.

İlimiz Kırşehir’de futbol  alt yapısına önem verilme-
diği iyi organize edilerek sistem kurulmadığı sürece 
Kırşehirspor’dan ve üst liglere çıkma hedefi olan ta-
kımlarımızdan başarı beklemek hayal olur. Taşıma su 
ile değirmen dönmez. Alt yapısı sağlam olmayan ta-
kımlar temeli olmayan binaya benzer.   İyi yönetilme-
yen, alt yapısına önem vermeyen takımlar ve amatör 

ligi zayıflayan illerin takımlarında büyük dü-
şüşler yaşanmıştır.  2017 – 2018 Futbol se-
zonu Kırşehir amatör liginde 5 futbol takımı 
bulunmaktadır. Bu 5 takımdan ikisi Mucurs-
por ve Yabanlıspor olmak üzere Mucur’un 
takımlarıdır. Bir takım bir yılda 8 maç oy-
nayacak ve lig sona erecektir. Sonra 10 ay 
futbol yok. İlimizde Genç takım liglerinde 
(U-14,U-15,U-16,U17,U-18,U-19) grup-
lara daha az takım katılmakta  birkaç maç 
oynadıktan sonra lig sona ermektedir. Son-
ra  futbol yok. Bu durum ilimizdeki bütün 
sporseverleri üzmektedir. Aslında ilimiz-
de futbol çok sevilmektedir. Bal liginde 
mücadele eden Kırşehir Belediye Spor 

maçlarında tribünler tıklım tıklım dolmaktadır. Bu 
seyirci hatırına ilimizde  iyi organize olup  güçlü bir sis-
tem kurulması,  Amatör ve genç takım liglerine katılımın 
artırılarak güçlü bir lig kurulması gerekmektedir.

Ben bu durumun değişeceğine inanıyorum. Önem verile-
rek iyi organize edilmesi halinde çocuklarımızın ve genç-
lerimizin çok iyi şeyler yapacaklarını biliyorum. Sadece 
futbol değil diğer branşlarda da özellikle yöremizde sevi-
len atletizm, voleybol, basketbol, hentbol, masa tenisine 
önem verilmesi çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişme-
sinde ve başarılı olmalarında büyük faydalar sağlayacaktır.

Saygı ve selamlarımla.
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Erzurum Oltu Cağ Kebabı lezzetini Ankara’da Cağ severlerle buluşturan Meriç 
Cağ Kebabı, güveç ve ev yemekleriyle de damak tadınız olmaya devam ediyor.

Kalite ve hijyenden ödün vermeyen, yüksek müşteri memnuniyeti ilkesi ile 
yoluna devam eden restoranımızda kendimize has atmosferimizle kendinizi 
evinizde hissedeceksiniz.

Zeytinyağlılar, sebze yemekleri, etli güveç yemekleri, pide çeşitleri, ızgara çe-
şitleri, özel sıcaklar, etnik mezeler ve dahası…

Sıcak ortamı ve tadına doyulmaz mezeleriyle müdavimi olacağınız Meriç Cağ 
Kebabı keyfinize keyif katacaktır.
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TÜRKİYE ELEKTRİK 
ENERJİSİ PİYASASI

Abdulkadir BAHADIR

56
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Türkiye elektrik enerjisi piyasasını 
iyi anlayabilmek için tarihi gelişimi-
ne kısaca göz atmak gerekirse;
Türkiye’nin elektrik serüveni, Tarsus’ta 
bir su değirmeni miline bağlanan 2 kW 
lık su santrali ile 1902 yılında başlamıştır.
1930 lu yıllarda elektrik araştırmaları ve 
planlamalarından sorumlu olarak Elekt-
rik İşleri Etüd İdaresi (E.İ.E), finansman 
ve bilgi-danışmanlık sağlamakla görev-
lendirilen Belediyeler Bankası, (sonra-
dan adı İller Bankası olmuştur.) Üretim 
ve tesis faaliyetleri için ETİBANK ku-
rulmuştur. Dağıtım ve İşletme faaliyet-
leri de belediyelere devredilmiştir. 
50 li yıllarda ise ibre tekrar özel sek-
töre çevrilmiştir. Özel sektör-kamu 
iştiraki olarak;
• Kuzeybatı Anadolu Elektriklendir-

me Türk Anonim Ortaklığı  (1952)
• Çukurova Elektrik Türk Anonim 

Şirketi  (1953)
• Ege Elektrik Türk Anonim Şir-

keti (1955)

• Kepez ve Antalya Havalisi Elekt-
rik Santralleri Türk Anonim Şir-
keti (1956) adındaki özel sektör 
imtiyaz şirketleri kurdurulmuştur.

• Yine bu yıllarda, Soma Termik 
santralinin ETİBANK ve Fran-
sız grup tarafından birlikte iş-
letileceği kararı verilmiş ancak 
sonradan iptal edilmiştir.

1970 yılında yürürlüğe giren 1312 
sayılı yasa ile TEK  (Türkiye Elekt-
rik Kurumu) kurulmuştur.
Türkiye Elektrik Kurumunun birin-
cil görevi elektrik üretim planlama, 
proje, tesisi ile işletme faaliyetlerinin 
bir elde toplanması, tüm yerleşim bi-
rimlerinin elektriklenmesi ve Enter-
konnekte şebekenin tesis edilmesi 
olarak belirlenmiştir.
1982 yılında ise, çıkarılan 2705 sayılı 
yasa ile belediyelerin elinde bulunan 
Elektrik Dağıtım işletmeleri İle köy 
muhtarları ve köy birlikleri tarafın-
dan yapılan dağıtım ve satış faaliyet-

leri TEK tarafından devralınmıştır. 
1983 ten itibaren enerji sektöründe ilk 
sırayı, özelleştirme almaya başlanıştır.
1984 tılında kabul edilen 3096 sayılı 
kanun ile YİD modeli öngörülmüştür.
• Yine bu kanuna dayanılarak 

1988 - 1994 arasında birkaç kez 
Elektrik dağıtım özelleştirme 
ihalesi yapılmıştır.

• İstanbul Anadolu Yakası ve Kay-
seri olmak üzere 2 bölgede elekt-
rik dağıtım ve ticareti nin özel 
sektör eli ile yapılması gerçek-
leştirilmeye başlanmıştır.

1993 yılında bölünen TEK, Türkiye 
Elektrik Üretim ve İletim AŞ (TEAŞ) 
ile Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TE-
DAŞ) olmak üzere iki adet İktisadi 
Devlet Teşekkülüne dönüştürülmüştür.
TEK’ in bu dönüşümü ile; yatırımcı 
bir kuruluştan, kar etme üzerine kur-
gulanmış özel hukuk hükümlerine 
göre hareket eden bir sermaye  (Dev-
let) şirketine geçişi amaçlanmıştır.
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• 1994 yılında, 3096 Sayılı 
Kanun’un uygulamasında kar-
şılaşılan güçlüklerin aşılması ve 
kapsamını genişletmek için 3996 
sayılı yasa çıkartılmıştır.

• Yine bu yılda  4046 sayılı yasa 
çıkarılmıştır.

Bu yasal düzenlemelerle, devlet alım ga-
rantili olarak 24 adet Santral (YİD) mode-
li ile özel sektör firmalarına yaptırılmıştır.
1996 yılında, 29 dağıtım bölgesine 
ayrılmış hizmetler, İşletme hakkının 
devri için ETKB tarafından tekrar iha-
leye çıkılmıştır. Ancak, hukuki engel-
ler, nedeni ile devir yapılamamıştır.
Bu itibarla 1997 yılında 4283 sayılı yasa 
çıkarılmış ve bu kanunla 5 adet enerji üre-
tim santralinin ihalesi, gerçekleştirilmiştir. 
Yap-İşlet projelerin dışında devlet alım 

garantili olarak yapılan 16 adet mobil 
santralin devreye girmesi sağlanmıştır.
1999 yılında 4446 sayılı ile değişikliği 
ile, bu yatırımlar için ulusal ve ulusla-
rarası tahkim olanağı getirilmiştir.
Bu süreç içerisinde YİD, Yİ ve Mo-
bil santrallara ilave  olarak kamuya 
ait 3. Adet santral da İşletme Hakkı 
Devri (İHD) yöntemiyle özel sektöre 
devredilmiştir.
Yukarıda belirtilmeye çalışan enerji 
sektöründe, enerji fiyatlarında ser-
best rekabet ortamı oluşturarak aşağı 
çekmek ve daha verimli işletilebil-
melerini sağlamak amacı ile, Tarihi-
mizin en önemli belgelerinden biri 
olan “Elektrik Enerjisi Reformu ve 
Strateji Belgesi” Yüksek Planlama 
Kurulu Kararı şeklinde 3 Mart 2004 
tarihinde yayınlamıştır.

Bu Belge ile 
Elektrik dağıtım bölgeleri ve kamuya 
ait santrallerin özelleştirilmesi ve bu 
özelleşmeler yapılırken gelir odaklı 
bir özelleşme yapılmaması, enerji pi-
yasası yatırımlarının özel sektör eliy-
le yapılması, rantabl işletilmesi ve bu 
hususlardaki devletimizin üzerindeki 
mali yüklerin atılması planlanmıştır.
Bu belgenin en önemli etkilerinden 
biri de enerji piyasasında yerli ve 
yabancı yatırımcının ilgisi artmış ve 
özel üretim yatırımları hızlanmıştır. 
Bu itibarla 2017 yılı sonunda yaklaşık 
84 bin MW la Avrupa’nın en önemli 
piyasasından biri haline gelen ülke-
mizin enerji üretim kurulu güç gelişi-
mi, aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

KAYNAK: EPDK
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MUCUR’UM
Umutlar beldesi şirin ilçemiz,
Üzerinde atan yürekler temiz.
Köme Şenliği’nde buluşalım biz.
Saygının, sevginin yurdu Mucur’um…

Ne denizle komşu ne de ırmakla.
Günler mutlu geçer yara sarmakla.
İnsanı uğraşmaz gönül kırmakla.
Haksızlığı kovan ordu Mucur’um.

Dağları, deresi, bahçesi, bağı,
Gül yüzlere gülen huzur otağı…
Yurda asker veren aslan yatağı…
Kara yürekleri burdu Mucur’um.

Her türlü kazançta alın teri var.
Burda dostlukların kutlu yeri var.
Mutluluk hayalli güzelleri var.
“Bilim nerde?” diye sordu Mucur’um.

Şipşirin çarşısı hayat okulu…
Bağlarında güller hasret kokulu.
Nice evleri var halı dokulu.
Sevgi ilmekleri vurdu Mucur’um.

Desinler ki burdan bir Çerkez geçti.
Şehit Çeşmesi’nden soğuk su içti.
Kaderi bahtına hep gurbet biçti.
Yüreği sevdanla durdu Mucur’um.

Çerkez BOZDAĞ

E. Edebiyat Öğretmeni
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Şeyh Edebali
Şeyh Edebali 1206 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesi 
İnaç köyünde doğdu. Osmanlı Devleti’nin kurucu-
su olan Osman Bey’in kayınbabasıdır. İlk tahsilini 
Karaman´da yaptı. Hanefi hukukçusu Necmeddin 
ez-Zahidi´nin öğrencisi oldu. Daha sonra Şam’a 
giderek Sadreddin Süleyman b.Ebül-iz ve Cema-
lettin el-Hasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden 
din alanında eğitim aldı. Şam’dan ülkesine dönünce 
tasavvufa yönelen Edebali, Eskişehir yakınlarında 
bulunan İtburnu köyünde bir zaviye kurarak halkı 
irşada başladı.

Tefsir, hadis ve İslam hukuku alanlarında uzman-
laştı. Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaşi 
Veli gibi dönemin ünlü alimlerinin sohbetlerinde 
bulundu. Bilecik’te bir dergah yaptıran Şeyh Edeba-
li, Osman Bey’i birçok kez burada misafir etmiştir. 
Edebali Anadolu Ahileri’nin reislerindendir.

Söğüt ve Domaniç yöresi Selçuklu Devleti tarafın-
dan aşiretine yaylak-kışlak olarak verilen Osman 
Bey sık sık Edebali’nin misafiri olurdu.

Osman Bey misafir olarak kaldığı bir gecede gördü-
ğü rüya şöyledir: 

‘’Şeyh Edebali’nin koynundan çıkan bir ay geldi 
kendi koynuna girdi. Göğsünden bir ağaç bitti. Öy-
lesine büyük bir ağaç oldu ki dalları gökleri, kökleri 
tüm dünyayı sardı. Gölgesi bütün yeryüzünü tuttu. 
İnsanlar o ağacın gölgesinde toplandılar. Ulu dağla-
ra ve dağların eteğinden çıkan coşkun sulara hep o 
ağaç gölge etti.’’

Osman Bey rüyasını Şeyh Edebali’ye anlatır. Ede-
bali rüyayı şöyle yorumlar:

‘’Sen Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra 
bey olacaksın. Kızım Malhun Hatun ile evlenecek-
sin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyu-
nuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir 
çatı altında toplayacaklar. Allah nice insanın İslam’a 
kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir.’’

‘’Oğul Osman, Hak Teala sana ve soyuna hüküm-
ranlık verdi mübarek olsun, kızım Malhun Hatun 
senin helalin olsun’’ der. Edebali’nin bu yorumu 
üzerine Osman Bey Malhun Hatun (Rabia Bala Ha-
tun) ile evlenir.

Şeyh Edebali 1326 yılında Bilecik’de 120 yaşında ve-
fat etti. Türbesi Osman Gazi tarafından yaptırılmıştır.
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OSMAN BEY’E NASİHATİ
“Ey Oğul!
Artık beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; 
katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, 
anlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana... Bundan sonra 
bölmek bize; bütünlemek sana.. Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana..
Ey Oğul!
Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah Teala yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Hak yolu-
na yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek 
akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize 
va’dedilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz.
Oğul!
Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarla-
rında savrulur gidersin.. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve 
iradene sahip olasın!.. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham 
armut yenmez; yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin, kendi irfanın için-
de yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır.
İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi bü-
yük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına 
çıkacaktır. Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, 
yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin deme! 
Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın zedelenir...
Şu üç kişiye; yani cahiller arasındaki alime, zengin iken fakir düşene ve hatırlı iken, itibarını kaybedene 
acı! Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.
Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli (korkusuz, pervasız, 
kahraman, gözüpek) derler.
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En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir. Ülke, 
idare edenin, oğulları ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir. Ülke sadece idare edene aittir. Ölünce, 
yerine kim geçerse, ülkenin idaresi onun olur. Vaktiyle yanılan atalarımız, sağlıklarında devletlerini oğul-
ları ve kardeşleri arasında bölüştüler. Bunun içindir ki, yaşayamadılar.. (Bu nasihat Osmanlı’yı 600 sene 
yaşatmıştır.) İnsan bir kere oturdu mu, yerinden kolay kolay kalkmaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur. Uyu-
şunca laflamaya başlar. Laf dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah etmez. Dost, düşman 
olur; düşman, canavar kesilir!..
Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı, kapalı gözlerden bile içeri sızar, ay-
dınlığa kavuşturur. Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından 
ağlamalı... Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli. Savaşı sevmem. Kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine 
de, bilirim ki, kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp-iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç 
indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte değildir. Bir savaş, yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya, 
dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü, zaman yok, süre az!..
Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi, başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da! 
Yeter ki, toprağın tavda olduğunu bilebilsin. Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise, sessizliktedir. Ba-
ğırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez!.. Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez.
Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın.
Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın...”

SÖZLERİ

- Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez.

- Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Bilginin kapalı gözlerden 
bile içeri sızar aydınlığa kavuşturur.

- Ukalayla dost olma: çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün. 

- Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savru-
lur gidersin. 

- Üç kişiye acı; cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken iti-
barını kaybedene. 

- Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

- Sana yükünü taşıyacak güç , ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin.

- Aç gözlü ile dost olma: ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün.

DERLEYEN: Abdullah ÇELİK 
   Kurucu Üye-Başmüfettiş62
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MUCUR’UN ACİL ÇÖZÜM 
BEKLEYEN PROBLEMLERİ

Ali AYDEMİR

1. Atıl durumda bulunan Hacı Ömer Sayın Okulu’nun 
eğitim için etkinleştirip,yıllarca emek verip yetiştirilen 
yüzlerce ağacın kurumalarının önlenmesi.Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü yanındaki Belediye ye ait küçük 
koruluktaki ağaçlarının kurumalarının önlenmesi,üç 
yıldır sulanmayan ve içinde ki otların yakılmasıyla on-
larca yanıp kuruyan bu koruluğun canlandırılması.

2. Çayır mevkiinde ki mesire alanının gerçek bir mesire ha-
line getirilmesi,tuvaletler de dahil temiz ve modern halde 
olması.Gençlerin yararlanabileceği  spor alanları oluştu-
rulması. Yeni modern spor komplekslerinin  yapılması.

3. Mucur Yeraltı Şehri’nin ele alınarak, düzenlenmesi ve 
Mucur için bir gelir kaynağı olması.Yeraltı şehrinin 
üzerinin yeşil bir alanın çay bahçesi haline getirilmesi.

4. Asmakaradam Köyü’ndeki mantar tesislerinin tam 
kapasiteyle, modern hale getirilmesi ve ekonomimi-
ze katkıların sağlanması.

5. Mucur su deposu çevresindeki çamlığın ve Kırşehir 
yolu üzerindeki çamlığın düzenlenmesi kontrollü bir 
şekilde mesire alanına çevrilmesi.Ağaçların sulan-
masının sağlanması.Yenice Mahallesine yıllar önce 
döşenen,ancak paslanan,sağlığa zararlı hale gelen su 
borularının değiştirilmesi.

6. Okulların ortasında bulunan baz istasyonlarının zararları 
ve çevresinde ki yeşil alanda bulunan ağaçların kuruma-
sını önlemek için tedbirlerin alınması.Mümkün olduğu 
takdirde, baz istasyonlarının başka yerlere taşınması.

Yeşil Mucur olarak ismini duyuran, tarihe 
damga vurmuş bir ilçe olan bu güzel yerin 
daha güzel, daha şirin, daha yaşanılır bir 

hale getirilmesini istiyoruz.Helva yapacak 
malzemelerimiz var ama helvayı yapacak 

uzmanları istiyoruz, bekliyoruz. Gerek 
kamu yöneticilerinden, gerek resmi ve 
sivil kurumlardan, gerekse siyasilerden 
beklentilerimiz çoktur. Mucur hak ettiği 
yere ulaşmalı ve hak ettiğini almalıdır.

Yeni seçilen Sayın Milletvekillerimizden, 
Sayın Kaymakamımızdan, Sayın Belediye 
Başkanımızdan, aşağıda belirttiğim prob-
lemlere eğileceklerini ve üzerlerine ciddi 

bir şekilde gideceklerine inanıyorum.
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7. Ortadan kaldırılan çeşmeleri, neden kaldırıldığının 
araştırılması ve diğer akmayan çeşmelerle birlikte 
kullanılır hale getirilmesi. Mevcut akan çeşmeleri 
harap ve pislik içinde olması. Buraların tekrar dü-
zenlenmesi.Boşa akıp giden suların değerlendirilip 
halkın kullanabileceği çeşmeler haline getirilmesi.

8. Cadde ve sokaklardaki trafik tıkanmalarının önlen-
mesi, çok katlı otoparkların yapılması. İmar yasala-
rına göre yapılan apartmanların çevre düzenlemele-
rinin ve otoparklarının yaptırılması.

9. Kültür Sitesi olarak yapılan büyük  binanın kullanı-
lır hale getirilmesi.Yapılan trilyonlarca liranın boşa 
gitmemesi.Kapalı spor salonunun daha etkin hale 
getirilmesi.Şair ve Yazarların etkinliklerini sürdüre-
bilmeleri için kültür evleri yapılması.

10. Cadde ve sokakların düzenlenmesi, parkelendirilmesi,
11. Yapılan apartmanların imar yasalarına ve kat mülkiyeti 

yönetmeliğine göre yapılmalarının takip edilmesi.Her 
boş bulunan arsalara inşaat ruhsatlarının verilmemesi.
Haksızlığa uğrayan vatandaşlara,haklarını almada yar-
dımcı olunması. Yetkililerde ki keyfiliğin sona ermesi.

12. Çalışmadığı halde yattığı yerden maaş alanların ça-
lışmalarının sağlanması. Hiç bir iş yapmadığı halde 
devlete yük olanların durumlarının değerlendirilme-
si.İş-Kur tarafından görevlendirilenlerin daha ciddi 
çalışmalarının sağlanması.

13. Dökülmekte olan Mucur Terminalinin yeniden 
yapılması,geleceğe dönük modern hale getirilmesi.

14. Mucur’da Toki’nin bir an önce hayata geçirilmesi.
Ev olmayanların dertlerine çare bulunması.

15. Doğalgazın kullanılır hale  getirilmesi ve çalışmala-
rın hızlandırılması. Güneş tarlaları projelerine önem 
verilmesi.

16. Belediyeye ait tuvaletlerin ele alınıp,modern bir hale 
getirilmesi.Spor ve oyun sahalarının çoğaltılması. 
Rahatsızlık veren kanalizasyonların kapatılması ve 
çevreye verdikleri zararların önüne geçilmesi.

17. Çarşı içindeki muhtarlara ait yerlerin ve oradaki ba-
kımsız tuvaletlerin kaldırılıp, alanın genişletip otopark 
yapılması.Dinlenme ve yeşil alanların yapılması. Gelişi 
güzel yılların ağaçlarının kesilmelerinin önlenmesi.

18. Dükkanların önlerine doldurulan malzemelerin kal-
dırılması ve kaldırımların rahatça kullanılır hale ge-
tirilmesi. Ana caddelerden biri olan Enver Paşa Cad-
desindeki sağlı, sollu kaldırımlara parke döşenmesi.

19. Yenice Mahalledeki su borularının kullanılamayacak 
bir durumda olması,bu boruların değiştirilmesi.Ka-
çak suların önlenmesi.Yeni kaynaklar bulunması.

20. Mucur’lu iş adamlarının yatırımlarını daha çok Mu-
cur ve çevresine yapmasında yararlıklar görüyorum.
Mucur’un içinden geçen Kırşehir- Kayseri arasında-
ki yolun sağlı, solu düzenli ve ticari yönünden değer-
lendirilmeye alınması. Siyasetçilerimizden yatırım 
hususunda Mucur’a ağırlık vermeleri,halkın sağlı-
ğını da göz önüne alarak istediklere yerlere besilik 
yapılmaması. Daha uzak yerler tercih edilmesi. Hem 
de ekili alanlar kayboluyor.

21. Çarpık şekildeki yapılaşmanın önüne geçilmesi.Spor 
alanlarının ve parkların korunması.Her tarafın taş yı-
ğınına döndürülmesinin önüne geçilmesi.Ceza evi-
nin Mucur’a yapılması söylentileri ortada dolaşıyor. 
Bu yatırımın Mucur’a yapılmasının gerçekleşmesi.

22. Otoparkların acilen çoğaltılması,belediyeye ait arsa-
lara çok katlı otoparklar yapılması. 

23. Başta Mucur Sanayi Sitesinin yarısı olmak üzere 
mahallelerdeki parke döşenmeyen yerlerin parkele-
rinin tamamlanması.

24. Yıllardır boş olarak bekletilen Hacı Ömer Sayın 
Okulu, İmam Hatip Okulu ve Mucur Lisesi binaları-
nın bir an önce değerlendirilip başka bir hizmet yu-
vası haline getirilmesi.

25. Mucur’da yıkık, viran halinde bulunan, tehlike arz 
eden yerlerin yıkılması.

26. Mucur Hastanesinin tekrar eski haline dönüştürülmesi. 
Doktor ve eleman sayılarının artırılması. Çok geniş olan 
binanın güçlendirmelerle sağlamlaştırılması ve başka 
yerlere hastane yapımı projelerinden vaz geçilmesi.

27. Mucur yenice mahallesinin su borularının çok eski ol-
ması, aspes boru tehlikesi olduğundan su şebekesinin 
değiştirilmesi.

28. Zamansız ağaçların kesilmesinin, boş olan arsalara yö-
netmelikler gözetilmeden yapı izninin verilmesi.

29. Mucur da yüzde altmış civarında ruhsatları olmayan ya-
pıların ele alınması.

Mutlu ve güzel bir Mucur dileklerimle.
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‘‘Akıllı Pekmez‘‘ markasının doğuşunu anlatan 
Yıldırım, şöyle konuştu:
‘‘Kırşehir‘in iki yöresel doğal ürünü var; biri 
pekmez biri ceviz. Kırşehirlilere biliyorsunuz 
‘Pekmez Akıllı‘ derler. Bir de Kaman cevizi 
vardır. Biz de bundan yola çıkarak pekmez 
ve ceviz ile bunların türevlerinden oluşan 
gıda grubu oluşturduk. Bunları üretip, ‘Akıllı 
Pekmez‘ ismi ile ambalajlayıp satışa sunuyoruz. 
Pekmez, ceviz, köftür (pekmez lokumu), kuru 
üzüm, ve cevizli sucuk var.‘‘
Yıldırım, pekmezi buharlı kazanlarda steril 
bir ortamda ürettirdiklerini vurgulayarak, 
‘‘Dayanıklılığı çok daha fazla ve daha sağlıklı. 
Buharla yapılıyor. Tatlandırıcı, glikoz şurubu 
gibi hiç bir katkı maddesi yok. Üzümü direk 
köylerden alıyoruz. Doğal tadı ile tüketiciye 

Pekmezi ile ünlü Kırşehir‘deki girişimci M. Murat 
YILDIRIM ‘‘Akıllı Pekmez‘‘  ve “Pekmez Akıllı” 
markasını tescil ederek hediyelik konseptinde pekmez 
ve pekmez ürünleri üretimine başladı.
Kırşehir‘de Pekmez Akıllılar adında şirket kuran M. 
Murat Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Kırşehir ile özdeşleşmiş pekmez ve ceviz ürünlerinin 
çeşitli konseptler halinde sunularak hem ilin tanıtımı, 
hem de hediye tarzında sürekli bir üretim sağlamak 
ve bu alanda ortaya çıkan ihtiyaca cevap verebilmek 
adına böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.
Bu girişimin, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği ile 
desteklendiğini ifade eden Yıldırım, Kırşehir‘in ünlü 
pekmezi ve cevizi ile bunların yan ürünlerini hediyelik 
konseptinde üretmeye başladıklarını ifade etti.

Pekmez Artık Pet Şişelerle Hediye Edilmeyecek
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KIRŞEHİR’İN HEDİYELİK İLK TEK YÖRESEL ÜRÜN MARKASI OLAN AKILLI 
PEKMEZ, TPE’nin 07.11.2016 tarih ve 2016-07223 tescil numarası ve 263 Bülten No ile 

“ENDÜSTRİYEL TASARIM BELGESİ” ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR. 
Şu anda Türkiye’de “SAZ PEKMEZİ” üretim satma yetkisi sadece Akıllı Pekmez’e aittir.
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ulaştırmaya çalışıyoruz‘‘ dedi.
Pekmez artık pet şişelerle hediye edilmeyecek
Kırşehir‘in hediyelik ürün konseptinde pekmez 
ve ceviz markalarının olmadığına işaret eden 
Yıldırım, yıllarca pekmezin pet şişelerde 
Kırşehir‘den hediyelik olarak gönderilmeye 
çalışıldığını aktardı.
Yıldırım, ‘‘Kurumsal hediyelik yönüne önem 
verdik. Türkiye‘de ilk kez pekmez orijinal 
tasarım şişeler içine girdi. Sağlıklı cam 
içerisinde. Camların bir çoğunu İtalya‘dan 
getirttik. Etiketler bize özgü tasarımlar. 
Hanedan, Sultan, Paşa gibi bize özgü kelimelerle 
tasarımlar yaptık. Ahşap tarzda tasarım 
ambalajlarımız var‘‘ diye konuştu.
Kısa sürede hediyelik konseptindeki Akıllı 
Pekmez ürünlerinin benimsendiğini ifade eden 
Yıldırım, Cumhurbaşkanı, Siyasi parti Genel 
Başkanları, sanatçılar sporcular ve daha birçok 
ünlü isme ürünlerini ulaştırdıklarını belirterek, 
Pekmez ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri de 
hazırladıklarını anlatan Yıldırım, ‘‘Pekmez Çocuk‘‘ 
karakterli hikaye kitabı çıkaracaklarını söyledi.
Yıldırım, ‘‘Pekmez Akıllı hikayelerini bir araya 
topluyoruz. ‘Pekmez Çocuk‘ diye bir karakterle 
hikaye kitabını hazırladık. M. Murat Yıldırım, 
ayrıca Kırşehir‘de pekmez ve ceviz ile ilgili 
yemek ve tatlıların konu edildiği yemek kitabı 
hazırlıkları olduğunu ifade etti.
AKILLI PEKMEZ  Dünya’nın en prestijli 
ödülü olan ve “Yiyeceklerin Michelin Rehberi” 
olarak da anılan Uluslararası Tat ve Kalite 
Enstitüsü’nün ÜSTÜN LEZZET ÖDÜLÜ’ne 
(Superior Taste Award) layık görüldü..
Türkiye’de ve dünyada ilk kez PEKMEZ 
kategorisinde  ödül kazanan marka oldu. 67
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Osman Bölükbaşı
1913 yılında Kırşehir Mucur’da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde 
tamamladı. Türkiye’deki öğreniminden sonra, yüksek öğrenimini, Fransa’da 
Nancy Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde yaptı. Buradan 1937 
yılında mezun oldu. 1938 yılında Türkiye’ye dönerek Kandilli Rasathanesi’nde 
asistan olarak çalışmaya başladı. 1940’ta Haydarpaşa Lisesi’nde öğretmenlik 
yapmaya başladı. Yurda astronomi ve matematik öğretmeni olarak döndü. 
1945 yılında siyasi hayata atıldı. Demokrat Parti’nin ileri gelenleri arasına girdi. 
Fakat bir yıl sonra Hikmet Bayur, Fevzi Çakmak ve DP muhalif grubundan olan 
öteki milletvekilleri ile DP’den istifa ederek 1946 yılında Millet Partisi’ni kurdu. 
Millet Partisi içinde güzel konuşmalarıyla ile ün yaptı. Hikmet Bayur’un genel 
başkanlığında görev aldı. 1950 Genel Seçimleri’nde Millet Partisi’nin tek mil-
letvekili olarak Kırşehir’den TBMM’ye girdi. Millet Partisi laikliğe aykırı politika 
ürettiği gerekçesiyle 1953’te kapatıldı. 
Bölükbaşı bunun üzerine Şubat 1954’te bir grup eski Millet Partisi üyesi ile birlik-
te Cumhuriyetçi Millet Partisi’ni kurdu. Bu partinin genel başkanlığına getirilen 
Bölükbaşı, 1954 Genel Seçimleri’nde bu ilin neredeyse bütün oylarını alarak 
(tulum yaparak) yeniden Kırşehir milletvekili seçilince, Demokrat Parti hüküme-
ti Kırşehir’i ilçe yaptı ve Nevşehir’e bağladı. Kırşehir 3 yıl boyunca ilçe olarak 
kaldı. Bu dönemde hükümete sert eleştiriler yönelten Bölükbaşı da Temmuz 
1957’de TBMM’ye hakaretten tutuklandı. Kırşehir, Haziran 1957’de yeniden il 
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durumuna getirildi, ancak eski kazalarından Avanos, Kozaklı ve Hacıbektaş 
Nevşehir’de kaldı. Osman Bölükbaşı’nın köyü Hasanlar köyü de yeniden il olan 
Kırşehir’e bağlanmayarak Nevşehir’e bırakıldı. Bu durumda, Ekim 1957 Genel 
Seçimleri’nde Bölükbaşı, Cumhuriyetçi Millet Partisi’nden seçilen 4 milletvekili-
nin arasında yer aldı. Seçim günü hapiste olduğu için milletvekili yeminini An-
kara Merkez Cezaevi 10. Koğuşu’nda mahkûmların önünde yaptı.
1958’de DP’ye karşı güçbirliği oluşturmak amacıyla CMP’nin Türkiye Köylü Partisi 
ile birleşmesiyle kurulan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin (CKMP) Genel Baş-
kanlığına getirilen Bölükbaşı, 1959’da 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
27 Mayıs Darbesi’nden sonra Kurucu Meclis Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Temsilciliği (6 Ocak 1961 - 15 Ekim 1961), 1961 Genel Seçimleri’nden sonra ko-
alisyon hükümetine katılmayı reddetti. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Hazi-
ran 1962’de, İsmet İnönü’nün kurduğu II. koalisyona katılınca, 28 milletvekiliyle 
birlikte partiden ayrılarak ikinci kez Millet Partisi’ni kurdu. Bölükbaşı bu parti-
nin genel başkanlığına getirildi. Millet Partisi, Şubat 1965’te Suat Hayri Ürgüplü 
başkanlığındaki koalisyon hükümetine katıldı. Ancak Bölükbaşı, kabinede gö-
rev almadığı gibi hükümete açık eleştiriler de yöneltti.
Bölükbaşı, 1972’de Millet Partisi genel başkanlığından ayrıldı. Yerine eski Ge-
nelkurmay Başkanı Cemal Tural geçti. 9 Eylül 1973’te de, 1961’den itibaren 
Ankara’dan seçildiği milletvekilliğinden istifa ederek aktif siyasetten çekildi.
Emekli Büyükelçi ve eski MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı’nın babasıdır.
6 Şubat 2002 tarihinde Ankara’da vefat etti.
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Petlas A.Ş. Bakım Müdürlüğü 304 Bakım Şefliği                                                               
Bakım Teknisyeni

Erkam ÖZEREN

Petlas Las-
tik Fabrikası, 
Kırşehir’e 7 km. 
Mucur’a 13 km. 
mesafede Ankara 

- Kayseri Devlet Kara Yolu üzerinde kurulu ülkemizin 
Savunma Sanayii’ne yönelik stratejik önemi olan çok 
önemli dev yatırımlardan bir tanesidir. Ülkemizin ilk 
ve tek uçak lastigi üreten fabrikasıdır. Şu anda 4 binin 
üzerinde çalışanı ile ülke ekonomisine çok büyük deger-
ler katmaktadır. Bölge insanının istihdamına çok büyük 
katkı saglamaktadır. Şu anda Mucur ilçesinde; 3 vardiya 
usulü ile 400’ü aşkın çalışan bulunmaktadır. 

Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkaran kuru-
luşlardan biri olan PETLAS, 1976 yılında kuruldu. 
Çeşitli girişimlerin ve yoğun çalışmaların ardından 
1989 yılında ilk lastiğini üreten kuruluş, ilerleyen 
yıllarda kapasitesini giderek artırdı. 2005 yılında 
üretimini Türk Sanayiinin köklü kuruluşlarından Ab-
dulkadir Özcan A.Ş. bünyesinde sürdürmeye başla-
yan PETLAS’ta değişim rüzgârları hemen hissedildi. 
Fabrikadan yönetim politikasına, AR-GE çalışmala-
rından insan kaynaklarına her alanda markayı daha 
da ilerletecek adımlar atıldı. PETLAS, 2.000.000 
m²’lik alan üzerinde yer alan 350.000 m²’lik kapa-
lı alana sahip fabrikada her türlü kara taşıtı lastiğin 
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yanı sıra savaş uçağı lastiği de üretiyor; ülkemizi 
dünya kara yollarında başarıyla temsil ediyor. “Gü-
venli Lastik” kavramına büyük önem veren kuruluş, 
lastik-deney test merkezinde ürünlerini uluslararası 
standartlardaki testlerden geçiriyor. Ayrıca daima 
daha iyiyi yakalamak adına Araştırma-Geliştirme 
birimindeki uzmanların bilgisayar kontrollü labo-
ratuvarlarında çalışmaları sürüyor. 1998 yılında Al-
man RWTÜV kurum uzmanlarının denetiminden 
geçerek aldığı lastik tasarımını da içeren İSO 9001 
kalite güvence sistem belgesi ve 1999 yılında Milli 
Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı uzmanlarının denetiminden geçerek aldığı, yine 
lastik tasarımını da içeren AQAP-100 Endüstriyele 
Kalite Güvence Seviye Belgesi, PETLAS’ın kalite 
yolculuğunda kazandığı belgelerin sadece ilk ikisi. 

Toplam Kalite Yönetimi modelini tüm birimlerin-
de uygulayan PETLAS, çalışanlarının desteğiyle 
problemlerin üstesinden gelerek sürekli iyileştirme 
felsefesini fabrikanın bütününde yaygınlaştırıyor. 
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 90’ nın üzerinde 
ülkede satışa sunulan PETLAS, belirlediği vizyonu 
gereğince dünya pazarlarında, uluslararası markalaş-
ma sürecinin gereği olan araştırma-geliştirme, tek-
noloji, üretim, yönetim ve pazarlama anlayışı ile yer 
almakta ve her geçen gün pazar payını artırmaktadır. 
PETLAS, dünyanın doğusundan batısına; geniş ih-
racat yelpazesi ile uluslararası pazarlarda elde ettiği 
bu bilgi birikimini, yeni yöntemler ile birleştirerek; 
pazar payını sürekli artırıp ülke ekonomisinin geliş-
mesine katkıda bulunuyor. 
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Ahilik teşkilatının Anadolu’daki kurucularından 
ve debbağ esnafının piri olan Ahi Evran, Anadolu 
tarihinde önemli bir yere sahiptir. Gerçek kimliği 
menkıbeler arasında kaybolmuş ancak gök, kainat 
anlamına gelen Evran ismi onun efsanevi kişiliğinin 
bir işareti olarak yorumlanmıştır. Denizli, Konya ve 
Kayseri gibi şehirlerde gezerek ahilik teşkilatının 
kuruluşunda ve yayılmasında önemli bir çaba sarf 
eden Evran, daha sonra Kırşehir’e giderek bura-
da çalışmalarını yürütmüş ve ölümü de bu şehirde 
gerçekleşmiştir. Burada kaldığı yıllar içinde Hacı 
Bektaş-ı Veli ile olan yakınlığı kaynaklardan öğre-
nilmiş; bunun dışında Mevlana Celaleddin-i Rumi 
ile de çağdaş dönemde yaşadığı anlaşılmıştır.

Döneminin en büyük alimlerinden olan Fahreddin-i 
Razi’nin talebesi olan Ahi Evran, sadece dini ilimler 

değil, fenni ilimler konusunda da kendini geliştirdi 
ve birçok kişiyi eğiterek hayata kazandırdı. Ancak 
onun nüfusundan ve hızla yükselen şöhretinden ra-
hatsız olan bir kesim Anadolu Selçuklu Devleti’ne 
karşı gelen bir hadise bahanesiyle Ahi Evran’ı tu-
tukladı. Beş sene hapis yatan Evran, mahkumiyeti 
bittikten sonra çalışmalarına devam etti. Kendisinin 
debbağlık mesleğinin icra ettiği ve bu nedenle piri 
sıfatı ile yüceltildiği bilinmektedir. Osmanlı Devle-
ti zamanında Ahi Evran’ın kazandığı pir sıfatı onun 
tüm Anadolu, Rumeli, Bosna ve hatta Kırım’a kadar 
adının duyulmasına neden oldu. Kırşehir’de onun adı 
ile anılan zaviyesi, Osmanlı döneminde de Türk deb-
bağların manevi merkezi konumunda olup 20. yüzyıl 
başlarına kadar bu durum böyle devam etmiştir. Bu 
durumda öğrencilerinin payı büyüktür; hocaları öl-
dükten sonra onun yolundan devam etmişlerdir.

AHİ EVRAN VELİ
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1. Elini, sofranı, kapını açık tut.

2. Gözünü, dilini, belini bağlı tut.

3. Akıl ve ahlakla çalışıp bizi geçen bizdendir.

4. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi hecen bizdendir.

5. Eline, diline, beline sahip ol.

6. Eşine, işine, aşına özen göster.

7. Harama bakma, haram yeme, haram içme.

Doğru, sabırlı, dayanıklı ol.

Yalan söyleme.

Büyüklerinden önce söze başlama.

Kimseyi kandırma, kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme.

Yanlış ölçme. Eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak dav-
ranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.

8. Ahi’nin eli, kapısı, sofrası açık olmalı; gözü, beli ve dili kapalı olmalı.

9. Gelen gelsin saadetle, giden gitsin selametle.

10. Ahilik; zengin-fakir ayrımı yapmaz. Çalışmak ve üretmek, alınteri ile kazanmak, ahilikte bir ahlak ku-
ralıdır. Bunun için herkesin mutlaka bir mesleği ve işi olmalıdır.

DERLEYEN: Tahir PARS 
Kurucu Üye-İnşaat Mühendisi
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Ahmet FIKIRKOCA

Eğitim; insanın dünyaya geldiği andan itibaren ka-
zandırmak istediğimiz istendik davranışlardır. Bu 
eğitim birey ölünceye kadar devam eder.

Eğitim ve öğretim kavramları birbirini tamamlar. Bi-
rey öğrenmeyi gerçekleştirirken eğitimde alır. Bu ger-
çekleştiği düzeyde eğitim ve öğretimin kalitesi artar.

Çocuklarımıza ilk eğitim aile ortamında verilir. 
Okul öncesi eğitime başlamadan önce ailenin ço-
cuğuna kazandırması gereken olumlu davranışlar 
vardır. Çocuk çevresindeki olayları kavramaya baş-
ladığında ailesi çocuğun uyması gereken kurallara, 
davranışları, yaş seviyesine göre verilmelidir. Bu 
dönemde yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi uzunca 
bir süre almaktadır. Bu yanlışlıkların yaşanmama-
sı için 0-4 yaş aralığında aile eğitimlerinin sıklıkla 
verilmesi önemlidir. Ülkemizde 0-4 yaş aile eğitimi 
çalışmalarında yeterli mesafe alınamamıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme genel 
müdürlüğü programlarında çeşitli aile eğitimi prog-
ramları bulunmakta. Ancak talep istenilen seviyede 

değil. Okul öncesi eğitimin önemi konusunda ailelere 
gerekli tanıtımların bilgilendirmelerin sosyal medya 
üzerinden yapılarak özendirilmesi gerekmektedir. 

Sosyal medya; bu yüzyılın en önemli iletişim aracı-
dır. Bu konu üzerinde eğitim bilim adamlarının sü-
rekli araştırmalarına ve birey üzerindeki olumsuz et-
kilerinin azalması için gerekli çalışmaları yapmaları 
gerekir. Sosyal medyanın yeniden yapılandırılarak 
Anayasamızdaki değerlerimize uygun bir niteliğe 
kavuşması gerekmektedir. 

Eğitimin önemli unsurlarından biri de iletişimdir. Eği-
timde başarıya ulaşmada aile okul öğrenci önemli bir 
yer tutar. Bu unsurlar eğitimin işleyişi sırasında farklı 
görevler üstlenirler. Her biri bir disiplindir. Disiplinler 
arası iyi bir iletişim eğitimde kaliteyi artırır. Ailenin 
çocuk okula başlamadan önce kazandıracağı davranış-
lar eğitimi olumlu/olumsuz yönde etkiler (Eşyalarını 
düzenli kullanma, kendini ifade etme, paylaşma, yar-
dımlaşma, temizlik alışkanlığı, verilen görevi yerinde 
ve zamanında yapma gibi alışkanlıklar önemlidir).

Eğitim ve Öğretime Bir Bakış

E. Öğretmen
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Aile çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine ge-
tirdiği sürece bir üst öğrenimde başarı artıyor. Sı-
nıf genelinde böyle bir ortam oluşturulursa eğitim 
hedeflerine daha çabuk ulaşılır. Sınıf ortamındaki 
farklılıklar disiplinler arasında daha çok çaba emek 
gerekmektedir. Burada öğretmene büyük sorumlu-
luk düşmektedir. Öğretmenler öğrenci seviyelerine 
göre ders çalışma programları hazırlamalıdır. Bu ça-
lışmadan aile de haberdar edilmelidir. 

Okullar eğitim sisteminin ana gövdesini oluşturmak-
tadır. Eğitim ortamlarını çağın şartlarına göre düzen-
lenmesi bilgi aktarımının davranış geliştirmenin öğ-
rencide amaç oluşturmanın sağlandığı bir yuvadır. 

Öğretmene eğitim-öğretim programlarının uygu-
layıcısı olarak, sistemin önemli yürütücüsü başarı 
veya başarısızlığı belirleyen önemi tartışılmayacak 
kadar sistemin yüklenicisidir.

Öğretmenler olarak daima yeniliğe açık yorulma-
yan, küsmeyen, öğrencisini seven, öğrencide amaç 
oluşturmaya çalışan, öğrencisinin problemini çözen, 
gelişimine katkı sağlayan, bize ait olan değerleri öğ-
rencilerine öğreten mükemmel bir insan modelidir. 

Öğrencilerin gelişim evrelerine dikkat edilmelidir. Yap-
tıkları yanlışlara anında müdahale edilmeli ve doğru olan 
gösterilmelidir. Eğitim öğretimi etkileyen diğer faktör ise 
çevredir. Öğrencinin gelişimini etkiler okul ailenin öğ-
rencinin arkadaş gruplarını iyi takip etmesi gerekir.  

Okul müdürü olarak uzun yıllar çalıştım, başarıda 
temel unsur ekip çalışmasıdır. Eğitim paydaşlarını 
mutlaka dinledim, takip ettim, problemlerin üzerine 
uygun şartları oluşturarak mutlaka gittim ve çözüm 
yollarını eğitim paydaşlarıyla birlikte oluşturdum.

Okullarda yapılan deneme testlerinin sonuçları öğ-
retmenlerle birlikte değerlendirilir ve tedbirler be-
lirlenir, veli bilgilendirilmeleriyle alınan tedbirler 
uygulanır ve takibi yapılarak başarı sağlanır.   Ku-
rugöl Mehmet Akif Ersoy Orta Okulunda çalıştığım 
1987 yılından itibaren rehberlik faaliyetlerinde de-
ğişik kurumlardan temin ettiğim rehberlik testlerini 
uygulayarak eğitime bir ivme kazandırdım. Çalış-
tığım okullarda LGS ye hazırlanan öğrencilere ta-
kip formları oluşturarak eksik alanların yeterli hale 
gelmesine çalışılmış, köyler dahil veli ev ziyaretleri 
gerçekleştirilerek okulda bir sinerji oluşturulmuştur. 
Görev yaptığımız sürece insana yaptığım hizmetten 
mutluluk duydum, yorulmadım mutlu bir şekilde 
pişmanlık duymadan görevimden ayrıldım.

Değerli kardeşim Eyüp Özeren Bey’in çabalarıyla 
Mucur Sağlık Sosyal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı 
kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Şahsında emeği 
geçen başta Eyüp Bey olmak üzere diğer arkadaşlara 
teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim.



76

Bürokrat, Şair 

(DOĞUM: 1914, Kırşehir-Mucur – ÖLÜM: 1993 Ankara)

KAMİL BOZDAĞ 

İlkokulu Mucur’da tamamladı, ardından öğretmen okulunu bitirdi ve öğret-
men oldu. 1963-1965 yılları arasında Mucur Belediye Başkanlığı görevinde bu-
lundu. İki dönem milletvekili genel seçimlerine katıldı, seçilemedi. Mucur’un 
imarında büyük katkısı oldu. Çeşitli derneklerin kuruculuğunu yaptı. 1968’de 
emekli olarak Ankara’ya yerleşti. Bozdağ yayınlarını kurdu. Genelde içli ve lirik 
anlatımlı olan şiirlerinde hak, millet, memleket, bayrak, tabiat ve insanlık konu-
larını işledi. Öğrencilik yıllarında hak şiiri tarzında şiirler yazmaya başladı. Hece 
veznini kullandığı şiirlerini genellikle dörtlükler bazen de beyitler halinde yazdı. 

ESERLERİ (ŞİİR)
Yurda And, İstiklal Destanı, Nurdan Damlalar, Türküm Müslümanım, Yakarı, 

Sevgi Dünyası, Gönül Sultanım, Hak Yolu.
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1938 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu 
Mucur’da, liseyi Sivas İlköğretmen okulunda tamamladı.

1956 – 1958 yıllarında Nevşehir Hacıbektaş İlicek köyünde ilkokul Öğ-
retmenliği yaptı. 1960 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü’nün Edebiyat Gru-
bu Bölümü’nü bitirdi. 1960 – 1961 yıllarında Sivas Ulaş Ortaokulu’nda 
öğretmen olarak çalıştı. 1961 – 1963 yıllarında askerlik görevini yedek 
subay olarak yaptı. Askerlik dönüşü evlendi ve 1963 – 1966 yıllarında 
Konya İçeri Çumra Zafer Ortaokulunda öğretmenlik ve müdür yardım-
cılığı, 1966-1978 yıllarında Kırşehir Mucur Ortaokulu ve Lisesinde öğret-
menlik, müdür yardımcılığı ve müdürlük yaptı. 1978 – 1980 yıllarında 
Kaman ve Mucur Ortaokullarında öğretmenlik görevlerinde bulundu, 
bu süre içinde milli ve manevi değerlerine bağlı binlerce öğrenci ye-
tiştirdi. 1980 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği’ne atandı ve 1983 
yılında başmüfettiş oldu. Teftiş kurulundaki görevini 20 yıl boyunca ba-
şarıyla yaptı. 2000 yılında emekliye ayrıldı. Emeklilik hayatını Ankara’da 
sürdürmektedir. Yaz aylarını sıla-i rahim yaparak Mucur’da geçirmek-
tedir. Evli, 5 çocuk babası ve 7 torun sahibidir.

E. Başmüfettiş

Rıza ÖZEREN
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EHLİ BEYT’e
Hasan-ı Hüseyin, Reyhan-ı Nebi’dendir bize,

Gonca-ı Gülü, Hz. Fatıma’dan bize,
Yadıma düştükçe Kerbela, sızlar yüreğim,

Ehl-i Beyti sevmek, emr-i Nebevi’dendir bize
2004

ŞEHİDİME
Lüks değildir hayatta düşüncesi
Hayır hasenattır daim umdesi

Hep devlet olacak tüm güvencesi
Şehidimin gönlünde kalmasın ukdesi

23.01.2018

AH-Ü ZAR
Yemen denince, söylenir hüzünlü bir türkü
Çanakkale destanı, gururlandırır her Türkü
Yadıma düştükçe Sarıkamış, sızlar yüreğim

Ne olur ah! Tarih sahnesinde yeniden türeyin

ESKİ MUCUR’A ÖZLEM
Bir zamanlar şenlikli bağların vardı

Köylerinde, haneleri açık ağaların vardı
Her derdine koşan, vefalı komşuların vardı

Evlerinde, sefalı gönül sohbetlerin vardı
06.12.2017

HEYHAT
Yıkıldı Osmanlı, diyarı tarumar oldu

Türk’ü,  Kürd’ü, Arab’ı bizar oldu
Yeniden dirilip, uyanacak millet

Başımıza Selahaddinler, Yavuzlar gelecek.
02.12.2017

NİYAZIM
Ya RAB! Muzaffer kıl bu ordumuzu

Ezanlar inletsin şu yurdumuzu
Ta ki ezilen mazlumlar sevinsin
Böylece tüm zalimler gerinsin

23.01.2018

79



80

Mucur’da yetişen en büyük şair ve yazar olarak bildiğimiz 
Veli Recai VELİBEYOĞLU benim ilkokul öğretmenimdir. 
İlkokul birinci sınıftan bizi alıp 1961–1962 yılında okuldan 
mezun eden ilkokul öğretmenimi unutmak mümkün mü?

Bizlere verdiği milli ve dini eğitim en büyük hazineydi. Ver-
dikleri dersler, anlattıkları konular bugün bile belleğimde, 
unutmadım ve unutmayacağım da;

Şairliği, yazarlığı örnek olarak bu değeri biçilmez öğretmenim-
den miras aldığımı söylesen abartmış olmam. Okumaya, okut-
mayı, anlatmayı o kadar çok severdi ki; mutluluğu yaşar ve her-

kesle paylaşırdı. Okuldaki görevinin ve uykunun haricinde okurdu. Eğitime hizmet için bütün yolları denerdi.

Kısaca hayat hikâyesinden kesitler verecek olursak;

16 Ağustos 1916 da Mucur’da doğdu. Babası eski dava vekillerinden Mehmet Hayri, annesi Emine 
Hanım’dır. İlkokulu Mucur’da okuduktan sonra Adana Öğretmen Okulunu bitirip, İzmir’in Torbalı İl-
çe’sinde öğretmenliğe başladı. Mucur’a bağlı Yazıkınık, Acıöz ve Kurugöl Köylerinde görev yaptıktan 
sonra şimdiki Cumhuriyet İlkokulunda bizleri okuttu. Okulda yapılan piyeste bana verdiği Nasrettin Hoca 
rolünü başarılı bir şekilde yapmamda en büyük faktördü. Bazı seneler Mucur Ortaokulunda da din dersleri-
ne girdi. İstanbul’a göçtü, öğretmenliğe noktayı İstanbul’da koydu ve 1968 yılında emekliye ayrıldı.

Şairliğinin ve yazarlığının yanında gazetecilikle de uğraşan Veli Recai VELİBEYOĞLU,1956–1962 yılları 
arasında Mucur, 1960–64 yılları arasında İslam-Türk Gazetelerinin yayımına katıldı.1961–65 yılları arasın-
da VELİBEYOĞLU takvimini çıkardı. Mucur’da Define Matbaasını kurarak, gazeteler, kitaplar, sözlükler, 
dergiler yayınladı. İstanbul’da da bir süre matbaacılıkla uğraştı. Şiir kitapları Antolojisini çıkardı. Çıkartılan 
bu eserlerin ancak bir kısmını yayınlatabildi. 32. si basılmış üç yüz civarında eseri olduğu bilinmektedir. 

Adana Öğretmen Okulunda okurken şiirler yazmaya başlamış ve bu şiir yazma azmi ölene kadar devam 
etmiştir. Şiirlerini hece vezniyle yazmış. Tema olarak; vatan, Millet, memleket, bayrak, kitap, peygamber 
ve dini konularına yer vermiştir. Şiirlerinde “Dindari”ve “Âşık Dindari”mahlasına yer vermiştir. Şiirlerini 
1981 yılında “Âşık Dindari Dilinden Eskimeyen Aşk” adlı kitapta toplamıştır.

30 Nisan 1991 yılında İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur. Olcay, Mesut, Selami, Müjde ve Baki isimli 
çocukları bulunmaktadır. Selami ile aynı sınıfta ve aynı sırada beraber okuduk.

İlkokulu bitirdiğimiz yıl çektirdiğimiz o siyah beyaz karelerde bir tarihi okuyabiliyorum. Tarihin yetiştirdi-
ği ender eğitimcilerden biri olan saygıdeğer öğretmenimi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.

Veli Recai VELİBEYOĞLU
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ESERLERİ:
ŞİİR:
Hicret Kuşları (1943), 
Esma’ül-Hüsna (1966), 
Azgın Aşkın Gönle Virdi (1975), 
Eskimeyen Aşk (1981).
OYUN:
Ormanları Koruyalım Saadete Erelim -Milî Piyes (1966).   
ARAŞTIRMA-İNCELEME-DERLEME:
Eşsiz İnsan örneği Hz. Muhammed (1953) 
Müslüman Ahlâkından Kırk Yaprak (1953), 
Cuma Namazı Rehberi (1956), 
Yirmi sekiz Peygamber: İbrahim (1957), 
Yirmi sekiz Peygamber: Hud (1957), 
Yirmi sekiz Peygamber: Salih (1957), 
Kader: “Alın Yazısı” (1957), 
Hz. Ali (.1957), 
Cehennem (1957), 
An (1957), 
Sadaka (1957), 
İslâm da Meşhur Türk İmamlar (1957), 
İslâm Cep Lügat ve Ansiklopedisi (1957), 
Kadir Gecesi (1958), 
Fâsık (1958), 
Saff (1958), 
Ramazan: Oruç (1958), 
Bayrak (1960), 
Cihat Şehitlik ve Gazilik (1960), 
Çağımız Halk Şairlerinden Seçme Şiirler (1960), 
Yirmisekiz Peygamber: Nuh (1961), 
Din Sözlüğü (1962), 
Abdullah Biçare Divanı, 
Geyveli Güvahi, 
Edebiyat Takvimi, 
Örneklerle Basılı Bütün Şiir Kitapları Antolojisi (2 cilt, 1975), 
Bütün Türk Şairleri Ansiklopedisi, İstanbul Kütüphaneleri Kılavuzu, 
Divanlar Katalogu, 
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Yeme Bozuklukları ve 
Benlik Kavramı İlişkisi Süreyya YÜCESAN

Beslenme Uzmanı-Pozitif Psikoterapist

Yeme Bozukluğu Nedir?
Yeme bozukluğu genel olarak çocukluk ve ergenlikte 
ruhsal etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik bir 
işlev bozukluğudur. Yeme davranışının önemli ölçüde 
değiştiği psikiyatrik bir durumdur ve tıbbi, sosyal ve psi-
kolojik sorunlara yol açarak yaşam kalitesini olumsuz et-
kiler. Yeme bozukluğu denildiğinde akla öncelikle fazla 
ya da az yemek veya kilo ile ilgili problemler gelmekle 
birlikte esas itibariyle kişilerin beslenmeye karşı yak-
laşımları; beslenme, kendilik ve vücut algıları ve daha 
da önemlisi kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumu 
içeren kapsamlı bir problemdir. Bu anlamda yeme bo-
zukluğu için yapılabilecek tanım “yeme davranışları ile 
ilgili problemler, patolojik yeme ve beden algısı ile ilinti-
li duygu ve düşüncelerle bir takım inançlardan oluşan bir 
sağlık problemidir” şeklinde olmalıdır. Dünyada çoğun-
luğu kadın birkaç milyon insan yeme bozukluğu durumu 
ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Yeme Bozukluğu Durumu 
Hastalık olarak değerlendirilebilecek yeme bozukluğunun 
başlıca belirtileri optimum vücut ağırlığına sahip olmayı 
reddetme ve kilo alımından korkma olarak ortaya çık-
maktadır. Yeme bozukluğu olan bireylerin beden algıları 
ve kilolarına takıntılı duruma geldikleri gözlenmektedir. 
Bazı bireylerde söz konusu takıntılar o denli şiddetlidir 
ki bu durumda birey kendisini yemekten bile bütünüyle 
alıkoyabilmektedir. Bazılarında ise irade kaybı ile sık sık 
fazla miktarda yemek yeme atakları olmaktadır. Bu litera-
türde ‘‘binge eating’’ olarak adlandırılan aşırı ve kontrol-
süzce yeme durumudur. Hastalar atak anında dünyadan 
koparak gözü dönmüşçesine saatlerce yemeğe odaklana-
bilirler. Böylece yeme süresince düşünmeden duyguları-
nı geçici de olsa dondurur veya unuturlar. Hastalar atak 
anında bütünüyle kontrolsüz olduklarını ve gerçeklikten 
koptuklarının bilincinde olmayabilmekte ve daha sonra 
farkına varınca yapmış oldukları eylem karşısında yoğun 
suçluluk duygusu hissettiklerini belirtmektedirler. 
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Yeme bozukluğu problemi olanlar stres veya negatif 
duygular karşısında zayıf, dolayısıyla mücadele etme 
mekanizmaları yeterince gelişmemiş bireylerdir. Olum-
suz durumlardan kaçış ve savunma yöntemi olarak aşırı 
yeme rahatlatıcı bir eyleme dönüşebilmektedir. Üzün-
tü, sıkıntı, öfke, tatminsizlik, hayal kırıklığı gibi bireyi 
olumsuz etkileyen durumlar yeme bozukluğu atağını 
tetikleyen etkenlerdir. Hastaların aşırı yeme ya da pa-
tolojik yeme bozukluğu başka bir temel problemin bir 
belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Çözüm sürecinde kök 
nedenin araştırılması da gerekir. Kök nedenler kişilik 
bozuklukları, kaygılar, sağlıksız bilişsel şemalar, yanlış 
öğrenilmiş modellemeler olabilir. Bu durumlarda birey 
bir süre sonra aşırı yeme ataklarını sıklaştırabilmekte ve 
böylece yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. 
Yeme Bozukluğu Çeşitleri ve Etkenleri
En sık görülen yeme bozuklukları Anoreksia Nervoza ve 
Bulimia Nervoza durumlarıdır. Her ikisinin de benzer yön-
leri vardır ve genel olarak hastaların özgüvenleri düşük ve 
kendi vücut algılarıyla aşırı ilgilenme olgusu söz konusudur. 
Bu hastalar vücut algıları bozulduğu için zayıf bile olsalar 
kendilerini şişman ve kilolu hissedebilmekte ve bunun bir so-
run olduğunu düşünmeyebilmektedirler. Çoğu vakada, yeme 
bozuklukları ile beraber anksiyete, panik, obsesif-kompülsif 
bozukluklar ve alkol ve madde bağımlılığına yönelme gibi 
diğer psikiyatrik bozukluklar da devreye girebilmektedir.
Bu noktada bireyin kendi benliğini nasıl algıladığıyla il-
gili benlik algısı kavramını ele almak anlamlıdır. Benlik 
algısı kuramı bireyin başkalarının davranışlarını yorum-
lamaya çalışırken yaptığı gibi kendi davranışlarını da du-
ruma veya kendine yükleme sürecine karar vermesiyle 
ilgilidir. Benlik kişilik kuramlarının temel öğelerinden 
birini oluşturmakta ve bireyin öznel yanı olarak tanım-
lanmaktadır. Kişiliğin temel gücü olarak benlik, özellikle 
genç bireylerin topluma uyumlarında kritik önemdedir.
Yeme bozukluğunun nedenleri tam olarak bilinmemekle 
beraber bu alanda son yıllarda yapılan araştırmalar sos-
yal, psikolojik ve biyolojik etkenlerin önemli olduğunu 
göstermektedir. Günümüzde yeme bozukluğu obezite ve 
astımdan sonra üçüncü en yaygın kronik hastalık duru-
mundadır. Hastaların % 95 gibi önemli bir oranını genç 
kızlar oluşturmaktadır. Anoreksia ve Bulimia Nervoza 
rahatsızlıkları olan bireyler çevrelerinde bulunan birey-
leri, aile üyelerini ve partnerlerini de olumsuz etkilerler. 
Yeme bozukluğu kendi kendine iyileşebilen bir hastalık 
değildir. İyileşme diyet ve diyetin yanı sıra bazı davra-
nışsal değişimlerin sağlanmasını gerektirmektedir. Ön-
celikle hastaların içinde bulundukları rutinden çıkmaları 

elzemdir. Hedef olumsuz alışkınların yerine olumluları 
koymaktır. Tedavi sürecinde bireye kendini izleyebil-
me, dürtülerini kontrol edebilme ve bunları başardığında 
kendisini ödüllendirme öğretilmelidir.  
Yeme bozukluğu faktörleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Var olan kilo problemi
• Benlik saygısının yetersiz olması
• Çocuklukta başlayan şeker hastalığı 
• Önemli birinin kaybı veya ayrılık
• Gastrit, kolit gibi hastalıklar nedeniyle vücutsal ya-

kınmaların olması
• Daha önce karşı karşıya kalınan fiziksel veya cinsel tacizler
• Ailede doyum sağlanamayan ilişkilerin varoluşu
• Ergen bireylere ailenin bağımsız hareket edebilme 

olanağı tanımaması
• Sevilmek ve başarılı olmak için fit olunması gerekti-

ğine olan inanç
• Ailede alkol bağımlılığı, şişmanlık, depresyon gibi 

rahatsızlıkların olması
• Annelerin diyete aşırı yoğunlaşmaları ve çocuklarına 

müdahale etmeleri
Değinilen faktörler arasında biyolojik ve genetik olanlar 
yanı sıra sosyokültürel ve psikolojik nitelikte olanların 
ağırlığı dikkat çekmektedir. Beslenme alışkanlıklarındaki 
değişimler bireyin kişilik ve benlik algısı ile yakından iliş-
kilidir. Örneğin ailesi ve çevresi tarafından sık sık eleştiri-
len ve içinde bulunduğu ortamda kendini uyumsuz ve ye-
tersiz hisseden bazı bireylerin tipik tepkileri aşırı yiyerek 
kilo alma şeklinde olabilmektedir. Fiziksel ve cinsel taciz 
durumlarında ise birey farkında olmasa da kilo bedeni ko-
ruyan bir zırh işlevi görebilmekte ve öyle ki kilo verme 
aşamasında birey kendisini sabote ederek belirli bir dü-
zeyden sonra hemen yeniden kilo alarak tacizin bilinçal-
tında yarattığı travmanın üstesinden gelmenin davranışsal 
yöntemi olabilmektedir. Hilde Bruch’a göre bireyin zih-
ninde oluşan yeme ve sürekli yiyecekleri düşünme aslında 
bir benlik kavramı bozukluğunun göstergesidir. 
Sonuç olarak yeme bozukluğunun nasıl ve ne zaman baş-
ladığı ve yoğunluğu her hastada farklı şekillerde ortaya 
çıkmaktadır. Ortak duygu ise hastaların kendi vücut algı-
larında yanılsama yaşamakta olmalarıdır. Birey bedenini 
olduğundan daha olumsuz olarak algılamakta ve bu duy-
guya karşı oldukça yetersiz gıda alımı gibi tepkiler ge-
liştirmektedir. Atipik yeme bozukluğuna sahip bireyler 
yeme tutumlarındaki bozukluğun farkında da olabilirler 
ama zihinleri bütünüyle vücut oranlarına yoğunlaşmıştır. 
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Doç. Dr. İbrahim ERDOĞAN
MEB Daire Başkanı 

Ülke ekonomisinin en dinamik ve üretken kesimi sa-
nayidir. İhracatımızın %90’ı sanayi ürünlerinden ger-
çekleşir. Sanayileşme ile birlikte daha önce dışarıdan 
ithal edilen mallar kendi ülkemizde üretilmeye başla-
mış ve birçok insanımıza iş alanı açılmıştır. 

Ayrıca dış ülkelere ihraç edilen ürünlerle ekonomiye 
büyük katkılar sağlanmaktadır. Sanayileşme ile ülke-
mizdeki zengin ham madde kaynakları değer kazan-
mıştır. Zengin doğal kaynakları olmayan ülkemiz son 
yıllarda sanayi ülkesi olma durumuna geçmiştir. Üre-
timin ana gücü sanayimizin inovasyon ve teknoloji ka-
pasitesine bağlıdır. Mevcut kapasiteyi artıracak nite-
likli insan gücü bu noktada hayati önem taşımaktadır. 

Sanayi’de kalifiye eleman ihtiyacı oldukça elzem bir 
ihtiyaç haline gelmiştir. Nüfusumuzun büyük çoğun-
luğu gençlerden oluşması nedeniyle iş gücü çalışma 
alanlarında yüksek potansiyele sahiptir. Bu potansiyel 
gücü doğru eğitim ve teknoloji ile donatılarak bu kişi-
lerin kalifiye ve piyasada aranan nitelikli insan gücü ol-
masına katkı sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır. 

Mucur’da gençlerin beceri vasıflarının artırılması,

• Gençlerimizin girişimcilik ruhunun kazandırılması, 

• Yeni teknolojiyi takip edecek gençleri yetiştirmek,

• Özellikle, sanayicimizin gereksinimi olan ara ve 
kalifiye elemanların temini,

• İşsiz gençlere iş ve meslek öğreterek başta aile 
ekonomisi olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine 
katkı sağlamaktır.

• Genç nüfusa sahip ilçemizde gençlerin meslek öğ-
renmeleri ve bu sayede topluma faydalı bir birey 
olmaları sağlanacak ve kendilerine olan güvenleri 
ve saygınlıkları artırılmış olacaktır.

• İş ve meslek sahibi olan gençlerimiz bu sayede za-
rarlı alışkanlıkları önlemiş olacaktır.

• İşsiz ve vasıfsız gençlerimiz aldığı teknik eğitim-
ler sayesinde topluma entegre olarak ilçelerimizin 
dinamik gelişmesine katkıda bulunacaklardır.

Mesleki	Eğitim
ile	Herkese	Altın	Bilezik
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Mucur Vakfı olarak ilçemizde gelecek yıllarda “yük-
sek teknolojilik mesleki eğitim merkezi”  kurulması 
için gerekli çalışmaları yapacağız. 

İlçemizde özellikle yetim çocuklar tespit edilecek. Or-
taokul terk ve lise öğrenimine devam etmeyen öğren-
cilerimizin elinden tutarak, onlara bir meslek öğrete-
rek kollarına altın bilezik takmak istiyoruz. 

Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’mız Mesleki 
Eğitim’le ilgili güzel çalışmalara imza atmıştır. Or-
taokulu bitiren öğrenci yani 4+4 sistemini tamamla-

yan çocuklarımızda akademik başarı yoksa ilçemizde 
bulunan Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırarak 
(Çıraklık), 4 yıl süreli eğitimi tamamlayarak, mezun 
olduğu taktirde ilgili meslek dalında ustalık diploma-
sını alacaklardır. Eğitim süreçlerince, sigortaları MEB 
tarafından yapıldığı gibi ayrıca aylık yaklaşık olarak 
200 TL’de destek almaktadırlar. İşyeri desteği ile öğ-
rencimize aylık ortalama 600 TL ödenmektedir. 

Usta, ustanın gölgesinde yetişerek sanayinin aranan 
elemanı olacaktır.
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E. Binbaşı

SOSYAL 
YARDIMLAŞMA

Veysel ALTUNTAŞ
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Yoksulluk, dünyada ve Türkiye’de yaşanan en korkunç 
sosyal ve ekonomik problemlerden birisidir. Afrika 
Kıtasında birçok ülke açlıkla imtihan olmakta, birçok 
bölgede toplu çocuk ölümleri gerçekleşmektedir. Yok-
sulluk genel bir ifade ile insanların temel ihtiyaçlarını 
karşılayamama durumu olarak izah edilmektedir.

Yoksullukla mücadele veya diğer bir deyişle Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma, batıdaki birçok Avrupa 
ülkesine kıyasla bana göre ülkemizde çok daha güç-
lü durumdadır. Türk Toplumu tarih boyunca sosyal 
dayanışma ve yardımlaşmayı en iyi bir şekilde uygu-
layan ve yaşatan bir toplumdur. Türkler hiçbir yok-
sulunu aç ve açıkta bırakmaz. Ona her daim yardım 
elini uzatmıştır. Yakın tarihimizde bunun örneklerini 
görmek mümkündür. Kocaeli, Gebze veya Van dep-
remlerinde ve buna benzer oluşan geniş olaylarda bu 
ülke insanının nasıl seferber olduğunu, işini gücünü 
bırakarak yardıma ihtiyacı olan kardeşlerine nasıl kol 
kanat gerdiğini herkes görmüştür. Çünkü bu toplum 
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir” diyen 
Yüce Peygamberimizin bu hadisine sımsıkı sarılan 
ve karınca kararınca ona uymaya çalışan bir toplum-
dur. Bosna-Hersek savaşında, yardıma koşan Türk 
askerlerini Boşnak kardeşlerimiz görünce “sizlerin 
geleceğini biliyorduk, Türkler tüm dünyada mazlum 
insanlara yardıma koşarlar” demişlerdir.

Yoksullukla mücadele ve yardımlaşma da Devlet-
Millet işbirliğinin en güzel örnekleri ülkemizde ya-
şanmakta ve çeşitli kuruluşlarca yaşatılmaktadır.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı  yenmek  ama-
cıyla  geçmişte kurulup, günümüze kadar gelen ve bu 
gelenek ve göreneği yaşatan birçok oluşum, eser hala 
etkinliğini sürdürmektedir. Osmanlı Döneminde ku-
rulan birçok vakıf, dernek, aşevi, huzurevi, sağlık evi, 
imaret, medrese  vb gibi kuruluşlar hala yoksuluna 
sahip çıkmakta onları koruyup kuşatmaktadır. 

Bunun yanında Merkezi İdareler, yerel yönetimler 
ve birçok sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan 
dernek ve vakıfların nakdi ve ayni yardım yapmaya 
devam etmektedirler.

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan ekono-
mik krizler, iş alanlarının darlığı, üretim ekonomisi-
nin işlememesi gibi nedenlerle yoksulluk son derece 
vahim bir durum almıştır.

Halkımızın yoksullara karşı duyarlılığı ve yardım-
laşma ruhu yaşıyor olsa da  bu devasa büyüklüğün-
deki  problemi aşmaya yetmeyecektir. Ülke yöne-
ticileri yoksullukla mücadeleyi kısa, orta ve uzun 
dönemli planlanmış bir strateji ile bunların etkin bir 
şekilde uygulama becerisiyle aşması mümkündür.

Son söz olarak yoksulluğun en yaygın olduğu ve 
acımasızca vurduğu yaşlı, özürlü ve çocuklar gibi 
toplum içinde dezavantajlı olan bu grupların özel 
önlemlerle korunması sağlanmalıdır.

Saygılarımla 
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ADALET

Av. Abdullah Arif KAYA

Adalet; hak ve hukuka uygunluk, hakkın gözetilmesi 
ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın 

ayırt edilmesi adaletle sağlanır.
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Diğer bir ifade ile adalet onurlu 
yaşamak ve başkasına zarar ver-
memektir. Bir cemiyet için, bir 
millet için, bir toplum için ve bir 
aile için adalet, insanın damarında 
dolaşan kan gibidir. Adalet meka-
nizması sıhhatli çalışırsa cemiyet 
hayatı da sıhhatli olur. İnsanı in-
san yapan unsurlardan birisi de 
yüreğindeki adalet duygusudur. 
Adalet duygusu öyle önemli bir 
şeydir ki insanı zulüm etmekten, 
hak yemekten, haksızlık yapmak-
tan, düşküne, çaresize karşı acı-
masız olmaktan alı koyar. Mah-
zunlara, yoksullara, çaresizlere 
karşı duyarlı olmayı temin eder.

İnsanlık için daha adil, daha eşitlik-
çi, daha kardeşçe, daha barışçı bir 
dünya hayal etmek, adalet duygusu-
nu insanların gönlüne nakış etmekle 
mümkündür. Bunu unutmayalım.

Adaletin olmadığı yerde huzur-
suzluk vardır, terör vardır, karga-
şa, anarşi vardır. Bu nedenle işve-

renlerin ve idarecilerin yani gücü 
elinde bulunduranların adil olma 
zorunlulukları vardır.

Adalet duygusu doğuştan gelen 
bir yetenek veya özellik değildir. 
Büyümeye başladıktan sonra aile 
ortamında ortaya çıkan gelişen ve 
insanın sosyokültürel yapısının te-
meline yerleşen bir anlayıştır. Öy-
leyse; Adil bir dünya; bana göre 
çocuklarımıza adalet duygusunun 
verilmesiyle gerçekleşecektir.

Ülkelerin gelişmişliğinin bir öl-
çüsü de adalet mekanizmasının 
düzgün işleyip işlememesiy-
le doğru orantılıdır. Bir ülkede 
adalet güçsüzü güçlüden, fakiri 
zenginden, mazlumu zorbadan 
koruyamıyorsa, gerçek manada o 
ülkede eğitim de yoktur, sağlık ta 
yoktur, kültür de yoktur, ekono-
mide yoktur. Kısacası insanca ve 
onurlu bir yaşama yoktur.

ADALET; İslâm’ın çok önem ver-
diği konulardan birisidir. “Adalet, 

her şeyi layık olduğu yere koy-
mak, doğru hüküm vermek hak-
sızlıktan sakınmaktır. Adaletin 
zıddı zulüm, haksızlık, adam ka-
yırmak gibi kötü davranışlardır.

 Hz. Âdem’den son Peygamber 
Hz. Muhammed (sav)’e kadar 
gelen bütün peygamberler hak ve 
adalet anlayışını insanlara tebliğ 
etmek için gönderilmişlerdir. 

Yeryüzünde ilahi adalete uyuldu-
ğu  sürece  insanlar arasında hu-
zur, barış ve sevgi hâkim olmuş, 
ilahi adalet ölçülerine uyulmadığı 
dönemlerde ise  zulüm, kan, göz-
yaşı ve haksızlık hâkim olmuştur.

 Bu doğrultuda kişinin her zaman 
ve her şart ve durumda kendisine, 
eşine, çocuklarına, devletine, ya-
şadığı toplumun tüm bireylerine 
haksızlık etmeden adaletli dav-
ranması Yüce Allah’ın bir emri 
ve en yüksek ahlaki bir erdemdir. 
Adalet devletin temelidir. 



90

Hacı Osman ŞANLI

Mucur; Kırşehir ilinin ikinci büyük ilçesi olup, 
İç Anadolu bölgesinin ortasında yer almaktadır, 
1900’lü yıllarda, oldukça güzel havası ve suyu, en 
güzel meyve bahçeleri ile envai çeşit üzüm bağları 
içerisinde yer alan kasaba olarak bilinmekteydi. 

Yakın tarihe kadar ilçemizin geçim kaynaklarından 
olan dokumacılıkta, heybe, halı ve yastık oldukça 
meşhur olup, hala evlerimizde büyüklerimizden ka-
lanları mevcuttur.

Mucur, yurdumuzun doğudan batıya, kuzeyden gü-
neye giden karayolu ulaşım ağının üzerinde bulun-
ması dolayısıyla yurdumuzun en kolay ulaşılabilen 
yerleşim yeridir. Hatta ülkemiz insanının büyük 
kısmı İlçemizden geçtiği ve mola verdiği kesindir. 

Çoğu insan Kırşehir isminden çok Mucur ismiyle 
aşinadır. Ayrıca, kış mevsiminde tipi nedeniyle yol-
ların kapanması sonucu İlçemizin sıcak kanlı insan-
ları yolda kalan insanları evlerinde misafir etmeleri 
halen anlatılmaktadır.

İlçemize gelip te mangır çorbası, kesme mantı, gen-
deme, soğanlama ve özel baharat ve kıymayla yapı-
lan mucur köftesi yemeden sakın ayrılmayın.

İlçemizde, Keişlik Mağarası, Kilise, Yer Altı Şehri, 
Yeşil Vadi, Aşılık Mağarası, Aksaklı Kilisesi, Avcı 
İçmesi, Seyfe Gölü gibi tarihi ve turistik yerler ol-
masına rağmen, neredeyse çoğu kişi tarafından bi-
linmemekte olup, daha iyi tanıtım yapıp yerli ve ya-
bancı turistlerin İlçemizi ziyareti sağlanmalıdır.

MUCURUN ÜLKEMİZDEKİ YERİ

Kurucu Üye-Müşavir
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Gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olan, 
Hacı Bektaş-ı Veli Horasan’ın Nişabûr şehrinde 1281 se-
nesinde dünyaya geldi.

İlk eğitimini Şeyh Lokman-ı Perende’den aldı. Lokman-ı 
Perende, Ahmed-i Yesevi’nin halifelerinden olup, za-
hir ve batın ilimlerinde derin bilgilere sahipti. Bektaş 
Veli, Lokman-ı Perende’nin gözdesiydi. Hacı Bektaş-ı 
Veli, eğitimini bitirdikten sonra Anadolu’ya geldi. Kısa 
zamanda tanınarak önemli talebeler yetiştirdi. Kendi-
sinin de bağlı olduğu “Ahilik Teşkilatı” ile, Osmanlı 
Devleti’nin kuruluş döneminde Anadolu’da sosyal yapı-
nın gelişmesinde büyük katkılarda bulunmuştur.

Hacı Bektaş-ı Veli, hayatının büyük bir kısmını 
Sulucakarahöyük’te sürdürdü.  1338 senesinde vefat 
eden Hacı Bektaş-ı Veli’nin mezarı, Nevşehir iline 
bağlı Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır.

Ahi Evran ve Hacı Bektaş
Ahiler’in reisi olan ve Kırşehir’de yaşayan Ahi 
Evran’ın Hacı Bektaş-ı Veli ile dostlukları vardı. Si-
vas’taki Ahiler büyük bir teşkilata sahip oldukları 
gibi Babailer ile de sıkı münasebetlerde bulunuyor-
lardı. Velayet-name-i Hacı Bektaş Veli adlı eser Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin sık sık Kırşehir’e ziyaretlerini ve 
Ahi Evran’la yaptığı sohbetlerini anlatmaktadır.

Osmanlı ordusu ve Hacı 
Bektaş-ı Veli
Osmanlı ordusunda yeniçeriler Bektaşilik kurallarına 
göre yetiştirilirdi. Bu nedenle Yeniçerilere tarihte Hacı 
Bektaş-ı Veli çocukları da denirdi. Ocağın banisi Hacı 

Bektaş-ı Veli olarak kabul edilirdi. Seferlere giderken 
yanlarında daima Bektaşi dede ve babaları eşlik ederler-
di. Bugün Balkanların her köşesine Bektaşiliği yeniçeriler 
taşımıştır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin sohbetlerini takip ederek 
onun tarikatına bağlananlara ise “Bektaşi” adı verildi. Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin Makalat adlı Arapça bir eseri vardır. 

Eserleri
Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî

Makalat - (Arapça)

Kitâbu’l-Fevâid

Şerh-i Besmele

Şathiyye

Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye

‘‘Alimlere ve kendini bilenlere, alçak 
gönüllülük yaraşır.’’

Türk dünyasının 
yetiştirdiği büyük 
alimlerinden biri olan 
Hacı Bektaş-ı Veli 
kimdir?

DERLEYEN: Can KOCA
  E. Uzman
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Mucur İlçemizde Görev Yapan 
Kaymakamlarımız 

ADI SOYADI   BAŞLAMA AYRILMA 
         
 EMİN KÖKSAL  29.04.1934 06.08.1937 
         
 CEMİL SARGUT    17.11.1937  16.08.1938 
         
 RAUF SUMEN     15.02.1939  20.04.1944
         
 SITKI ARKAN    26.11.1946  21.02.1947 
         
 ALİ AKARSU    31.07.1947  13.01.1951 
         
 KEMAL DENİZ      31.01.1951  15.05.1952
         
 MECİT SÖNMEZ   28.11.1952  13.10.1954 
         
 BEHÇET TÜMSAVAŞ   21.02.1955  09.08.1956
         
 TARIK TOĞAY   27.07.1956  12.01.1957
         
 YILMAZ GÜNAL   30.03.1957  24.01.1958
         
 TALAT SUNGUR    31.05.1958  01.08.1960
         
 SEZAİ TASKELİ    15.08.1960  20.11.1960
         
 TAŞAR TOK     31.12.1961  30.03.1963
         
 DOĞAN TÜRKMEN   19.07.1963  04.12.1965
         
 HAMİ KIRIMCA   06.06.1966  24.04.1970
         
 GÜNAY KIZILSÜMER    29.05.1970  03.06.1970
         
 ALİ YALÇIN    26.09.1970   06.09.1971
         
 OĞUZ KAAN KÖKSAL 26.09.1971    
         
 KEMAL ŞENYUVA    06.01.1973  17.10.1977
         
 ERDAL AKSU    01.04.1979    
         
 İSMET AKÇABAY    17.11.1980  23.11.1981
         
 FAHRİ CAN     10.12.1981  05.09.1983 
         
 MUSTAFA BÜYÜK     05.01.1984  14.09.1987
         
 MİTHAT KUŞADALI   23.11.1987    
         
 HÜRREM AKSOY    14.01.1988    
         
 METİN ALP     06.09.1988  16.01.1991
         
 AHMET GÖRÜCÜ    09.02.1992  25.08.1995
         
 METİN YILMAZ    14.09.1995  31.08.1998
         
 İRFAN KENANOĞLU   01.10.1999  14.10.2005
         
 EJDER SARIÇİÇEK    20.02.2006  01.09.2008
         
 ALPASLAN YILMAZ    03.09.2008  12.08.2010
         
 ARİF YALÇIN    15.08.2010  03.08.2015
         
MUHAMMET ÖNDER   03.08.2015  05.09.2017
         
Kaya ÇELİK    08.09.2017 
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Belediye Başkanları
KADI HACI EMİN EFENDİ

HACI FIKIRIN NURİ EFENDİ

ŞEHİRLİ İMAMIN İBRAHİM EFENDİ

AĞANIN MUSTAFA EFENDİ

KADININ HASAN EFENDİ

HACI AHMET CANATAN (KÖSE VAİZ)

SALİM AKYÜREK

MEHMET BAHADIR

İSMAİL ÜNLÜ

FIKIRIN DERVİŞ EFENDİ

AHMET GİRAY

ÖMER ONAT

CEVDET ERKANLI

HULUSİ AKSOY

FEHMİ ÇAĞLAYAN

KAMİL BOZDAĞ

TAHİR TEMİZTÜRK

ALİ RIZA ŞANAL

MEHMET FAHRİ CAN (KAYMAKAM VEKİLİ)

HIZIR SARICA

İSMET ARSLAN

HÜSEYİN KÖROĞLU

ATILGAN YILMAZ

ALİ ŞAHİN
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Çankaya Kaymakamı, Mucur’lu Hem-
şerimiz Kadir Çakır’ı Mucur Vakfı ola-
rak ziyaret edip başarılar diledik ...

Mucur Vakfı (MUSSEV) İftarı... Mucur 
Vakfı ; 1 Haziran 2018 de mahkemece 
tescil edildi, hayırlı uğurlu olsun...

Mucur’da  15 Temmuz Destanı Kutlaması

Mucur Lisesinden Sınıf Arkadaşımız 
E. Öğretmen, Yazar Çerkez Bozdağ ‘ın 
Kızı Zeynep Gülgün’ün Nikah Şahitli-
ğini Yaptık ... Allah’tan Zeynep Gülgün 
ve Yunus Emre’ye İki Cihanda Mutlu-
luklar Diliyoruz...

Haberler
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Mucur’da Akrabalarımız, Komşularımız, Rahmetli Babamız Hasan 
Hüseyin Özeren ‘in Arkadaşları İsmail Öksüz, Süleyman Fıkırkoca, 
Bayram-Münevver Ayan, Mahir Durmuş, İbrahim Toker, Recep-Sul-
tan Duman ve Annemiz Zeynep Özeren... Hepsine Allah’tan Sağlıklı 
İyi Ömürler Diliyoruz ...
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Akıllı Pekmez kurucusu Murat Yıldı-
rım, Ankara distribitörü Abdülkadir 
Bahadır’ı Ortadoğu Hastanesi ‘nde mi-
safir ettik...

12 Şubat Rahmetli Babamız Hasan Hü-
seyin Özeren ‘in ölüm yıldönümü‘nde 
Hasan Tahsin Feyizli Hocamız Yasin 
Suresini okuyarak Dua yaptı, Allah 
razı olsun...

Mucur Lisesinden Sınıf Arkadaşlarımızla 
Ortadoğu Hastanesinde Buluşmamız ...
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Mucur Derneği Başkanlığı - Kırşehir 
Vakfı Başkanlığı yapan Bekir Onan’ı ve 
Abdülkadir Bahadır ‘ı Ortadoğu Hasta-
nesinde Prof. Dr. Mehmet Kaya hoca-
mızla misafir ettik ...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa 
Genel Müdürlüğüne atanan Mucur’lu 
hemşerimiz Orhan Kaya’yı Mucur Vakfı 
olarak tebrik edip başarılar diledik ...

Mucur ‘lu hemşerimiz Sincan Belediye 
Başkanı Murat Ercan’ı Mucur Vakfı ola-
rak tebrik edip, başarılar diledik...

Mucur Kepez Köyü Dernek Başkanı 
aynı zamanda Kırşehir Dernekler Fe-
derasyonu Genel Başkan Yardımcı-
sı Mahmut Ay Hocamızı ORTADOĞU 
HASTANE ‘sinde Misafir Ettik ...
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Yardımlaşma ile Kalkınma alanlarında faaliyet göstermek, bu alanlarla ilgili 
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Musev Genel Merkezimizde yapılan ilk Mütevelli Heyet Toplantımızda 
seçilen yönetim ve denetim kurulu aşağıdaki gibidir.

Asil Üyeler
Eyüp ÖZEREN - Gen. Bşk.
Abdülkadir BAHADIR - 2. Bşk.
Osman GÜLEÇ - Gn. Sekr.
A. Serdar ÖZEREN - Gn. Muhasip
Ahmet YILDIZ - Üye

Yedek Üyeler
Metin ÖZSOY
Nurten ANLAR
Can KOCA

Başak KARABAK
Ercan KÜÇÜKARSLAN
Murat ÖZTÜRK
Muharrem KOCAKURT

Yedek Üyeler
Osman ŞANLI
Rıza ÖZEREN

Asil Üyeler
Abdullah ÇELİK
Ahmet SIVACI
A. Arif KAYA

Abdülkadir BAHADIR
Ahmet YILDIZ
Cihan SEVİM
Yasemin ÇAĞLAYAN

Mütevelli Heyet Yeni Üyeleri

Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu 
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BULMACA

Soldan Sağa
1. Siyasi otoritenin baskısından nispeten uzak olan toplum modeli; toplumda varolan ve kuruluşu birtakım haklar elde etme çabasına 
bağlı olan demokratik yapı; toplumun kendi kendisini, devletin kurumlarından bağımsız olarak, yönlendirmesi durumu.(iki kelime) 
2. İlgi, Müslümanlıkta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrı. 3.  Bir kimseye, bir aileye kendi adından 
ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad,  Birinin buyruğu altında olan görevli, Sıhhi 
tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça. 4.  Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her 
türlü iz, Halep İli’ne bağlı bir yerleşim yeri. 5.Bir nota, Bir ışınımın, tek renkli ışınımlarına ayrılmasıyle beliren görüntü, Eski dilde 
su.6.  Bir tür böceğin ördüğü kozadan elde edilen ve kumaş yapımında kullanılan ince parlak tel ve bundan yapılan kumaş, Avrupa 
Parlementosunun kısa adı (İngilizce)  7. Gereksinmelerin, mal ve hizmetler kullanılarak doğrudan doğruya karşılanması sırasında tü-
keticinin duyduğu haz,  İhsan, lütuf, bağışlama. 8.  İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü, İslam Devleti’nin 
656-661 yılları arasındaki halifesi. Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk.9Bir yarı-
madayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil. Don Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü noktada kurulan, 17. ve 18. 
yüzyıllarda Osmanlı Devleti ve Rusya Çarlığı (1721’den sonra Rus İmparatorluğu) arasında birçok mücadeleye sahne olmuş kale.10. 
Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik. Açık, göze çarpan, 
belirginAçık, göze çarpan, belirgin. Renyum elementinin simgesi.11. 100 m² değerinde yüzey ölçü birimi. Sekiz yıllık ilköğretimden 
sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu, 12. Kadın-erkek, yoksul, sakat ve 
kimsesiz çocukları korumak için, Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinde yaptırılarak hizmete sunulan, devrin sadrazamı Halil Rifat 
Paşa’nın önderlik ettiği , temeli 7 Kasım 1892 tarihinde Kâğıthane’de, atış alanı sırtlarında atılan “düşkünler yurdu”. 
Yukarıdan Aşağı
1.Namaz, Ancak, ama, lakin 2. Duyuru, Bir kimsenin, kuruluşun veya ülkenin aynî ya da nakdi varlıklarını bir başka kişi, kurum veya 
ülkeye karşılıksız olarak devretmesi.3.  Çeşitli toplumsal alanlarda hizmet vermek, hayır işleri görmek üzere bir topluluk veya bir kimse 
tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği, ticari etkinlikleri dışında kurumlar vergisinden bağışık tutulan ve kâr amacı gütmeyen 
tüzel kişilik. Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi. 4. Etme, işleme, yapma (eski dil). Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin 
belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti,  İşini iyi bilen, yetenekli kimse.5. Nişastalı tanelerin, su ile kaynatılarak bulamaç 
kıvamına getirilmiş durumu, Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç.6. Tellür elementinin simgesi.  Baht 
açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu.7. Bitkinin yaprak veya köklerini vererek hastalığı iyi etmeye çalışmak, 
tedavi etmek. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe.8. Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergi-
ler.9.  Güzellik, hoşluk  Güzellik, hoşluk. Tokat ilinin bir ilçesi.10.  İşe yatkın, becerikli, mahir.Giresun İlinin bir ilçesi.11. Yas.  Olmayan, 
bulunmayan şey. Üç.12. Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik, zarafet. Latince tekrar anlamına gelen ön ek.
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110Sevdiklerinize         Hediye Edin...
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