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YÖNETİM KURULU MESAJI

BİZDEN HABERLER

MUTLULULUKLAR DİLİYORUZ
Merhabalar;
60. Yılımızı geride bıraktığımız bu günlerde, Murat Lojistik
ailesi olarak geleceğe umutla ve kararlılıkla bakmaya devam
ediyor, ülkemiz için sağladığımız hizmet aşkımızı, geçmişten
aldığımız güçle bu günlere taşımanın onurunu ve gururunu
yaşıyoruz.
Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarımızda çalışanlarımız ve
iş ortaklarımızla oluşturduğumuz sinerji 2019 yılına damga
vurdu ve birçok alanda Murat Lojistik olarak adımızdan söz
ettirmeye devam ettik.
Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey
Afrika pazarlarında sürdürdüğümüz operasyonlar sayesinde,
ülkemizde oluşturduğumuz başarıyı 2019 itibariyle dünyanın
diğer coğrafyalarına da taşımız bulunuyoruz. 2020 yılı itibariyle
de bu başarının devam etmesi için tüm gayretimizle çalışacak,
ülkemizin lojistik sektöründeki payını tüm dünyada arttıracak
ve yeni coğrafyalara hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Murat Lojistik ailesinin operasyon biriminde
başarıyla görevini devam ettiren Demet Kelle,
Murat Karakaya ile dünya evine girdi. Çifte,
yeni hayatlarında mutluluklar diliyoruz.

İZMİR'DE TOPLANTI
Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden,
Hikmet Yüksel İzmir'de şoförlerimiz ve
şirket yöneticilerimizle toplantı düzenledi.
Yeni operasyonlar hakkında düzenlenen
toplantıda, güncel süreçler değerlendirildi.

Biliyoruz ki dijital yatırımlarımızla birlikte lojistik sektöründe
açacağımız her yeni kapı Murat Lojistik ailesini büyüteceği
gibi ülke ekonomimizi de büyütecek ve gelecek nesillerin
umudunu güçlendirecektir.

ELMASARABAM.COM BÜYÜYOR
Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan ve kullanıcıların
hizmetine sunduğumuz elmasarabam.com büyümeye
devam ediyor. Binlerce aracın yer aldığı ve büyük beğeni
sağlayan platformumuza google play ve appstore'den
ulaşabilirsiniz.

Bugün, 3000’i aşkın çalışanı ve 2700’ü aşan araç filosuyla
sektörde dünü değil geleceği konuşuyor, geçen her günü
değerli bilerek hizmet sahamızı ve müşteri portföyümüzü
arttırmaya devam ediyoruz.
Sevgili Murat Lojistik ailesi, geçmişimizden aldığımız gücün
kıymetini bilerek 60. yılımızı geride bırakırken yeni yılın herkese
sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz.

BEYLİKDÜZÜ'NE YENİ OFİS
İstanbul operasyonlarımızda daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için, her geçen gün
büyüyen Murat Lojistik bünyesine Beylikdüzün’de yeni bir ofis açtık. Böylelikle Türkiye
genelindeki ofis sayımız 36’ya yükselmiştir. Yeni ofisimizin şirketimize hayırlı olmasını dileriz.

Sevgi ve Saygılarımla

Genel Müdür
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BİZDEN HABERLER

elmasarabam.com'a Kadir Çöpdemir'li Radyo Reklamı

Murat Lojistik ve Karnaval Medya Grup iş birliğinde
elmasarabam.com'un radyo
reklamlarında kurumsal sesimiz
ünlü sanatçı Kadir Çöpdemir
olmuştur. Tüm çalışmalarda,
kendisine ve ekip arkadaşlarımıza
başarılar dileriz.

Celal Yüksel - Kadir Çöpdemir

Murat Lojistik ve elmasarabam.com Forbes'ta!
Murat Lojistik ve elmasarabam.com
Türkiye'nin önde gelen ekonomi ve iş
dünyası dergisi Forbes'ın Kasım sayısında yer
aldı. Genel Müdürümüz Selçuk Yüksel ve
Yönetim Kurulu Üyemiz Celal Yüksel lojistik
süreçlerimiz hakkında değerlendirmelerde
bulundu.
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Bir Serhat Kenti: KARS

Kars Doğu ile Batı arasında sınırda yer alan
ve Anadolu’ya açılan bir kapı olarak görülmüştür. Bunun içinde Urartular, Selçuklular,
Ermeniler ve Osmanlılar döneminden beri
ismi de kapı anlamına gelen Kars olmuştur.
Kars aslında bir ‘Serhat Kenti’dir. Sınırda
stratejik konumu sebebi ile sürekli savaşlar
görmüştür. 1200 – 1450 yılları arasında

Yılın büyük bir bölümünün güneşli geçmesine rağmen kar, ilk yağdığı günkü tazeliğini yitirmeyip, kayak severlere pırıl pırıl
piste, güvenle kayma zevkini yaşatmaktadır.
Sarıkamış’ta bulunan kayak pistleri sarıçam
ormanlarıyla çevrili olduğundan rüzgara
karşı korunaklıdır ve pistlerde çığ tehlikesi
bulunmamaktadır.

Aziz şehir Elazığ; günümüzden yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanan köklü bir tarih, onlarca
medeniyete ev sahipliği yapmış olmanın getirdiği zengin bir kültür ve bu kültürü yansıtan sayısız tarihi ve kültürel miras... Bu kadim mirası üzerinde taşıyan ve Fırat ile Dicle nehirlerinin
aziz sularıyla çepeçevre kuşatılan bir huzur adası! … Nam-ı diğer Gakkoşların diyarı Elaziz!

Moğollar, 1600 – 1700 yılları arasında İran
– Sasani, 1800’lerin başında ve ortasında
Rusların saldırısına uğramış. Bu sebeple hep
bir asker kenti, paşalar şehri olmuştur.
Kars adının kaynağı Karsaklardan gelmektedir. Kars, “Türkiye’deki en eski Türkçe il
adı” olma ünvanına sahiptir.
Kristal Karlar Diyarı Sarıkamış

Ayrıca ileri görüşlü yöneticiler, mükemmel
bir planlama ile kayak alanlarını koruma altına
almışlardır. Herhangi bir yatırımcı Sarıkamış’a
yatırım yapmayı planladığında en kısa sürede
gerekli izinleri alabilmektedir. Kayak merkezinin ilçeye uzaklığı 1 km olması nedeni ile
yatırımcıya ulaşım, malzeme temini, iş gücü
ve benzeri konularda kolaylıklar sağlamaktadır.

Sarıkamış’ı diğer pistlerden ayıran en
önemli özelliği bölgeye yağan kar cinsi ve
doğal güzelliğidir. Kayak sporu için oldukça
elverişli ve dünyada sadece Alpler de olan
toz kristal kar, ülkemizde bir tek Sarıkamış’ta
mevcuttur.
8
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Bir Serhat Kenti: KARS

Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine
sahip olan ve “Türkiye’nin lnsburg’u” diye
de adlandırılan Sarıkamış’ı diğer pistlerden
ayıran özelliklerin başında bölgeye yağan
karın cinsi ve oranı geliyor.
Aşıklık Geleneği
Anadolu’nun kültürel belleğinin yanı sıra
kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin de önemli
bir ifadesi olan Âşıklık geleneği; yüzyılların
deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, şiiri,
müziği ve hikâye anlatımını içeren çok yönlü
bir sanattır. Kendine özgü geleneği ve icrası
olan âşıklık geleneğinin en önemli niteliği,
döneminin yaşayış ve hayata bakış tarzını,
etik ve estetik değerlerini yansıtarak geniş
halk kitlelerine hitap edebilmesidir.

Kars Baltık Mimarisi
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda
Kars 40 yıl Rus işgalinde kalmıştır. Ruslar 1878
yılından 1918 yılına kadar şehirde yeni bir
imar çalışması başlatmışlardır. Ruslar askeri
vilayet olarak ilan ettikleri Kars ilindeki yeni
imar çalışmaları sırasında bu günkü Yusufpaşa, Ortakapı ve Cumhuriyet Mahallelerinin
merkezini oluşturduğu yeni bir şehir planını
kurmuşlar.
Özellikle 1706 yılında Rusya’nın kuzeyinde
Baltık denizi tarafında uygulanan bir mimari
anlayışı Kars’a uygulamışlar. 1882’lı yıllarda
Hollanda’dan getirdikleri mühendislere
yaptırarak şehirdeki imar çalışmalarına hız
vermişlerdir.

Geleneğe uygun bir biçimde şiir söyleyebilen, karşılıklı atışma yapabilen, hikâye anlatabilen ve icralarını çoğunlukla saz eşliğinde
gerçekleştiren sanatçılara âşık; bu söyleme
biçimine “âşıklık-âşıklama” denilmektedir.
Bu sanatın temsilcileri, usta âşıkların yanında
uzun yıllar çıraklık yaparak yetişmektedirler.
Âşıklar, hem manzum hem de manzum-mensur
eserlerle edebiyatımızda âşık tarzı adı verilen
kendilerine has bir üslup oluşturmuşlardır.
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Binaların iç mekanlarında dikkati çeken
bir başka özellik şömine biçiminde PEÇ
adı verilen ısıtma sistemidir. Baltık mimari
tarzında yaptırılan bu taşınmazlardan 190
tanesi günümüzde tescil edilerek koruma
altına alınmış olup, koruma altına alınan
taşınmazların büyük bir kısmı şahısların mülkiyetinde konut olarak kullanılmakla beraber
bir kısmı işyeri, bir kısmı da resmi kurum
olarak kullanılmaktadır.

Doğu Ekspresi; Ankara’da başlayan ve Kars’ta biten, masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğuna deniyor. Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri olması,
özellikle genç kitle arasında popülerliği ve seyahatin eğlenceli geçmesi, Doğu Ekspresi’nin
tercih edilmesini sağlıyor. Gezgin olmak istiyorsanız, fazla para harcamadan bu heyecanınızı Doğu Ekspresi ile başlatabilirsiniz. Doğu Ekspresi’nin trend olmasında farklı etmenler
bulunuyor. En önemli etmenlerden biri, sosyal medya. Doğu Ekspresi hakkında bilinmesi
gerekenleri, merak edilenleri derledik.
Doğu Ekspresi güzergahı
Doğu Ekspresi güzergahı; Ankara - Kırıkkale - Kayseri – Sivas – Erzincan – Erzurum –
Kars şeklinde. Ara duraklarda birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 10-15
dakikaya kadar çıkabiliyor. Ankara-Kars arası seferlerde duraklardan kalkış saatleri; Ankara:
17.55, Kayseri: 00.48, Sivas: 04.19, Erzincan: 10.32
Doğu Ekspresi ile ne zaman yolculuk yapılması gerekir?
Doğu Ekspresi ile yolculuk her mevsimde güzel ama bembeyaz kar manzaralarını görmek
istiyorsanız, ocak-şubat aylarında yola çıkabilirsiniz. İkinci bir alternatif olarak, Doğu’nun
yemyeşil yaylalarını görmek istiyorsanız da mayıs-haziran dönemini tercih edebilirsiniz.
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AZİZ ŞEHİR: ELAZIĞ
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İKİ OKYANUSUN KAVUŞMASI: MEVLANA VE ŞEMS

İKİ OKYANUSUN KAVUŞMASI:

MEVLANA VE ŞEMS
"Sevmek bu kadar güzelse,
kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir."

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ve Şems-i
Tebrîzî arasındaki dostluğu, hissettikleri gerçek
aşkın anlamını ve bu güne kadar gelen ilmi
miraslarını en iyi belki de yukarıdaki cümle
anlatmaktadır.
Bu yazımızda eserleri ve görüşleriyle asırlardır
etkisi devam eden Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
ve ona gerçek kimliğini kazandıran Şems-i
Tebrîzî üzerinde durup, bu çerçevede iki
ünlü simanın karşılıklı etkileşimi, dinî-tasavvufî
çizgileri hakkında bilgi verilmiştir.
MEVLANA KİMDİR?
Muhammed Celâleddîn-i Rumi veya kısaca
bilinen adıyla Mevlânâ 13. yüzyılda yaşamış
Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi
mutasavvıf. Kendisinin etkisi yalnızca bir
ulusla veya etnik kimlikle sınırlı kalmayarak
pek çok farklı millete ulaştı; manevi mirası
İranlılar, Tacikler, Türkler, Rumlar, Peştunlar,
Orta Asyalı Müslümanlar ve Güney Asyalı
Müslümanlar tarafından benimsenerek yedi
yüzyılı aşkın bir süredir takdirle karşılandı.
ŞEMS KİMDİR?
Dönemin pîrleri tarafından “Tebrizli Kâmil”
olarak isimlendirilen ve birçok yer dolaştığı
için “Şems-i Perende” (uçan Şems) diye
anılan Şems-i Tebrîzî, on iki yaşlarında iken
memleketinde faaliyet gösteren şeyhlerden
Ebû Bekr-i Selebaf’a mürid oldu ve on dört
yıl müddetle onun yanında tasavvuf eğitimi
aldı. Geçimini sepet örerek sağlayan ve
tasavvuf yolunda “fütüvvet ve melâmet”
anlayışını benimseyen bu şeyhin Şems’in sûfî
kimliğinde önemli etkisinin olduğu biliniyor.
Onun daha başka birçok şeyhin sohbetine
de katıldığı ve tasavvufî mânada onlardan
da etkilendiği kaydedilmektedir.
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Mevlânâ ile Şems Buluşması
Mevlânâ dinî ve tasavvufî eğitimini tamamladıktan sonra Konya’da bir taraftan
tekkesinde müridlere tasavvuf eğitimi vermekte, bir yandan medresede talebelere
dinî dersler okutmakta, bir taraftan da halka
etkili vaazlar etmekteydi. Bu faaliyetleriyle
bir çok kesimin takdirini kazanmış, itibar ve
şöhreti gün be gün artmıştı. Tam bu sırada
Şems-i Tebrizî ile karşılaştı ve bu karşılaşma
onun hayatında bir dönüm noktası oluşturdu.
Kaydedildiğine göre Şems-i Tebrizî mürşidi
Ebû Bekr-i Selebaf’ın yanından ayrıldıktan
sonra Bağdat, Dımaşk, Halep, Kayseri,
Aksaray, Sivas, Erzurum ve Erzincan’a seyahatler yapmış, bu vesileyle gerçek bir dost
bulmaya çalışmıştır. Konya’da Mevlânâ ile
karşılaştığında ise aradığı dostu bulduğunu
anlamıştır. Bunu nasıl anladığının ip uçlarını,
Mevlânâ ile ilk karşılaştığı sırada aralarında
cereyan eden olayın kaynaklarda aktarılan
değişik versiyonları bize vermektedir.
Ferîdûn-i Sipehsâlâr’ın kaydına göre Şems-i
Tebrîzî bir gece gelip Konya’da Pirinççiler
Hanı'na yerleşti. Sabahleyin hanın önündeki
sedirde otururken oradan geçmekte olan
Mevlânâ ile göz göze geldiler. İlk mânevî etki
bu şekilde oldu ve Mevlânâ hemen karşısında
bulunan bir sedire oturdu. Uzun müddet hiç
konuşmadan birbirlerine baktılar. Ardından
Şems söze başlayarak Bâyezid-i Bistamî Hz.
Peygamber’in kavunu nasıl yediğini bilmediği
için ona bağlılığı sebebiyle ömrü boyunca
hiç kavun yemediği halde, “Kendimi tesbih
ederim, şânım ne yücedir”, “Cübbemin içinde
Allah’tan başka kimse yok” gibi sözler ettiğini,
Hz. Muhammed’in ise “Bazan gönlüm bulanır
da, o yüzden ben Allah’a her gün yetmiş
ELMAS
HABERLER
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İKİ OKYANUSUN KAVUŞMASI: MEVLANA VE ŞEMS
[nşr. Saîd-i Nefîsî], Tahran 1325, s. 126-127).

defa istiğfar ederim” dediğini söyledi ve
bunları nasıl yorumlamak gerektiğini sordu.
Mevlânâ da cevap olarak Bâyezid’in kâmil
velilerden olmakla birlikte, çıktığı tevhid makamının yüceliği kendisine gösterilince bunu
yukarıdaki sözlerle ifade etmeye çalıştığını,
Hz. Muhammed’in (a.s.) ise her gün yetmiş
makam geçtiğini, ulaştığı makamın yüceliği
yanında bir önceki makamın küçüklüğünü
görünce, daha önce o kadarla niçin kanaat
ettim diye istiğfar ettiğini söyledi. Bu cevabı
çok beğenen Şems-i Tebrîzî ayağa kalktı ve
Mevlânâ ile kucaklaştılar (Risâle-i Sipehsâlâr
20 ELMAS HABERLER

Ahmed Eflâkî’ye göre ise Şems-i Tebrîzî
Konya’ya geldiğinde Şekerciler hanına yerleşti. Mevlânâ, ders verdiği dört önemli
medreseden biri olan Pamukçular Medresesi’nden talebeleriyle birlikte çıkıp katırı
üzerinde giderken ansızın Şems önüne çıkıp
katırın gemini tuttu ve “Ey dünya ve mânâ
nakitlerinin sarrafı, Muhammed Hazretleri
mi büyüktü yoksa Bayezid-i Bistâmî mi?”
diye sordu. Mevlânâ “Muhammed Mustafa
bütün peygamberlerin ve velilerin başıdır”
diye cevap verince, Şems “Peki ama o, ‘Seni
tesbih ederim Allah’ım, biz seni lâyıkıyla
bilemedik’ diye buyurduğu halde Bâyezid
‘Benim şanım ne yücedir. Ben sultanların
sultanıyım’ diyor” dedi. Bunun üzerine
Mevlânâ “Bayezid’in susuzluğu az olduğu
için bir yudum suyla kandı; idrak bardağı
hemen doluverdi Oysa Hz. Muhammed’in
susuzluğu arttıkça artıyordu. Onun göğsü
Allah tarafından açılmıştı (el-İnşirah 94/1).
Sürekli susuzluğunu dile getiriyor, her gün
Allah’a daha çok yakın olmak istiyordu” dedi.
Şems bu cevabı duyunca kendinden geçti.
Bir müddet sonra birlikte yaya olarak medreseye gittiler (Menâkıbü’l-ârifîn [nşr. Tahsin
Yazıcı], Ankara 1959, I, 86-87; II, 618-620).
Olayı Eflâkî’nin kaydettiği gibi anlatan
Nefehâtü’l-üns müellifi Molla Câmî ayrıca
şöyle bir rivayeti de kaydeder: Mevlânâ
havuz başında kitaplarını açmış çalışırken
Şems gelerek “Bunlar nedir” diye sordu.
Mevlânâ “Bunlar kîl ü kâldir” diye cevap
verince “Senin bunlarla ne işin var?” diyerek
kitapları havuza attı. Ardından Mevlânâ’nın
tepkisi üzerine onları tekrar topladı. Suyun
kitaplara zarar vermediğini gören Mevlânâ,
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“Bu nasıl sırdır?” diye sordu. Şems ise “Bu
zevktir, haldir, senin ise bundan haberin yoktur”
dedi (Abdurrahmân-ı Câmî, Nefehâtü’l-üns
min hazarâti’l-kuds [nşr. Mehdî Tevhîdî Pûr],
Tahran 1337 hş., s. 465-467).
Devletşah’ın Tezkire’sinde Şems’in sorusu
“Mücahede, riyazet, ilim tahsili ve tekrarından
maksat nedir?” şeklindedir. Mevlânâ buna
“Sünnet ve şerîat edeplerini bilmektir” diye
cevap verince, Şems “Bunların hepsi zâhire
müteallıktır” demiş, Mevlânâ’nın “Bunun
üstünde daha ne vardır?” şeklindeki mukabelesine de, “İlim odur ki insanı mâluma
ulaştırır” diyerek Senâî’nin “Cehâlet, seni
senden almayan bir ilimden daha kıymetlidir”
anlamına gelen beytini okumuştur. Mevlânâ
bundan çok etkilendi ve bu olaydan sonra
sürekli Şems ile birlikte olarak kitap mütâlaa
etmekten ve ders okutmaktan vazgeçti (Tezkiretü’ş-şuarâ [nşr. E. G. Browne], s. 196-197).

mel husus öne çıkıyor. Birincisinde Sems-i
Tebrîzî’nin, Allah’a yaklaşmada katedilmesi
gereken daha pek çok mertebenin olduğunu
ihsas ettirmek ve verdiği cevapla Mevlânâ’nın
buna müsait olup olmadığını ölçmek, ikincisinde ise kitapların mânevî yolda zamanla
perde haline gelebileceği tehlikesine işaret
etmek olduğu anlaşılmaktadır. Vurgulanan
bu iki husus Mevlânâ’yı derinden etkilemiştir.
Nitekim Şems’le iki yıla yakın sohbet ve beraberlikten sonra ilâhî aşk ve vecdi terennüm
eden asıl Mevlânâ ortaya çıkmış, dünya şiirinin
zirvelerinden Dîvân-ı Kebir’deki şiirlerin büyük bir kısmını bu devirde söylemiş, Dîvân-ı
Kebîr’in tamamlanmasının ardından gelen
sükun döneminde bunu İslâm kültürünün en
yaygın ve en önemli eserlerinden biri olan
Mesnevî takip etmiştir.

Ahmed Eflâkî’nin çağdaşı Muhyiddin
Abdülkadir ise karşılaşmanın Mevlânâ’nın
evinde gerçekleştiğini belirtir. Mevlânâ
öğrencileriyle birlikte kitapların arasında
otururmuş bir meseleyi müzakere ederken
Şems içeriye girer ve yanlarına oturur. Bir
müddet sonra kitapları işaret ederek Mevlânâ’ya “Bunlar nedir?” diye sorar. O da “Sen
bunları bilmezsin” diye cevap verir. Ardından
kitapların arasında bir ateş belirir. Mevlânâ
telaşlanarak “Bu ne haldir?” deyince Şems,
“Sen de bunu bilmezsin” diyerek çıkıp gider
(el-Cevâhiru’l-mudiyye [nşr. Abdülfettâh M.
el-Hulv], Kahire 1393/1973, III, 345).
Kaynakların değişik şekillerde kaydettiği
yukarıdaki buluşma olayında “Hz. Muhammed-Bâyezid-i Bistâmî karşılaştırması” ve
“kitaplarla meşgul olma” şeklinde iki teELMAS HABERLER 21
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Merhaba Sevgili Dostlarım;
İçimizdeki heyecanla ülkemiz ve milletimize sunduğumuz
hizmet aşkının üzerinden tam 60 yıl geçti. Murat Lojistik
ailesi olarak geçtiğimiz 60 yılda oluşan tecrübemiz,
nitelikli insan kaynağımız, grup şirketlerimiz, lojistik
altyapımız, ulusal ve uluslararası iş ortaklarımız, hizmet
ulaştırdığımız coğrafyalar ve milletimiz için sunduğumuz
çözümler Türkiye’nin gelişmesi içindir.
Kurulduğumuz ilk günden itibaren üstadımız ve
kurucumuz olan Ali Kemal Yüksel’in izinden gitmiş, hep
daha iyisini yapmak için çalışmış ve gelecek nesillere
ışık olmanın gururuyla yolumuza devam etmişizdir.
Değerlerimizi unutmadan zamanın koşullarına uygun
projeler geliştirerek, ar-ge’ye önem veren bir kuruluş
olmanın bilinciyle yeni projeler geliştiriyor ve sektöre
yön vermeye devam ediyoruz.
Geçtiğimiz yıl halkımızın hizmetine sunduğumuz
ve büyük ilgi görerek sektöre farklı bir hava getiren
elmasarabam.com, e-ticaret platformları içinde önemli
noktalara gelmeye başladı. Bir yıl gibi kısa bir sürede
binlerce aracı, yedek parçaları ve otomotiv sektörünün
diğer materyallerini içine alan bu platformumuz
önümüzdeki süreçte de gelişmeye ve sektöre yön
vermeye devam edecek.
Murat Lojistik olarak sektörümüzün geleceğini sağlam
temeller üzerine inşa etmek ve mevcut sorunlarımıza
çözüm bulmak söz konusu olduğunda, birlikte hareket
etmenin, birlik olmanın önemi yadsınamaz. Bu bağlamda,
ülke genelinde halka gıdayı en sağlıklı şekilde ulaştırmak
ve lojistik hizmeti en doğru şekilde verebilmek için
kaliteden hiçbir zaman taviz vermedik.
2020 yılına girdiğimiz bu günlerde Murat Lojistik
olarak ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz demeden
çalışacak, bizden sonra gelecek nesillere daha güzel
yarınlar bırakmak için değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz.
Sevgi ve Saygılarımla

CEO
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Muhsin Yazıcıoğlu

Muhsin Yazıcıoğlu

İlk kez helikopter kiralamıştı
2009'da yerel seçimler için ilk kez helikopter
kiralayarak mitinge katılan Muhsin Yazıcıoğlu,
tüm imkansızlıklara rağmen seçimler için
iddialıydı.
Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde Çağlayancerit
mitinginin ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken Keş Dağı'na düştü.
Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki
5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere
Kanlıçukur mevkisinde bulundu.
1980 askeri darbesinin ardından Yazıcıoğlu,
"MHP ve ülkücü kuruluşlar davası"nda yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere
7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. Yazıcıoğlu,
dava sonunda herhangi bir ceza almadı.

Siyasete 1968'de Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak adım atan, 1993'te de Büyük
Birlik Partisini kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun
vefatının üzerinden 10 yıl geçti.
31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğdu. İlk ve
orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan
Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesini bitirdi.
Siyasete 1968'de Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak adım atan
Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten
sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde
görev yapmaya başladı. Yazıcıoğlu, önce
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Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı,
sonrasında da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı
görevlerinde bulundu.
Muhsin Yazıcıoğlu, 1978'de yoluna Ülkücü
Gençlik Derneği Kurucu Genel Başkanı olarak devam etti, 1980'de ise MHP'de Genel
Başkan Müşavirliği görevine getirildi.
"Eller silah değil, kalem tutmalı"
Anadolu gençliğinin okuyarak adam olması,
milletine ve vatanına hizmet etmesi gerektiğini her zaman dile getiren Yazıcıoğlu, 24
yaşındayken dönemin Cumhurbaşkanı Fahri
Korutürk'e mektup yazarak "Eller silah değil,
kalem tutmalı" diyen bir gençlik lideriydi.

Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Ankara'da
son yolculuğuna uğurlandı. Yazıcıoğlu'nun
naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na
defnedildi.

Vatan ve millet aşığı Yazıcıoğlu, tüm yaşadıklarına rağmen 1987'de yine milletine
hizmet için siyasete kaldığı yerden devam
etti, Milliyetçi Çalışma Partisinin (MÇP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.
Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken
genel seçimlerde ANAP'la yaptıkları ittifakla
yeniden Meclise girdi, 1996'da ANAP'tan
istifa ederek yeniden BBP'ye döndü.
BBP'nin seçimi protesto etmesi nedeniyle
partiden istifa eden Yazıcıoğlu, 22 Temmuz
2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız
milletvekili olarak seçildi ve TBMM'ye girerek
seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık
görevini yeniden devraldı.
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LOJİSTİK

Sevgili Dostlarımız,
Biz Murat Lojistik olarak, 60. yılımızı geride bıraktığımız bu
günlerde gıda lojistiğini dünya da kusursuz uygulayan küresel
sektör lideri olmayı hedeflerken, bu hedef doğrultusunda
vizyoner projeler, ar-ge çalışmaları ve yatırımlar yapmaktayız.
Çalışkanlığımızı, güçlü filomuz ve nitelikle ekibimizle
birleştirerek Kurucumuz ve Üstadımız Ali Kemal Yüksel'in
bize bıraktığı değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için
elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
Biz, dünü, bugünü ve yarını birbirinden ayırt etmeden
müşterilerimize hizmet sunuyor, kaliteli lojistik çözümlerimizle
halkımıza ulaşıyoruz.
Dijitalleşen dünyada Murat Lojistik olarak teknolojiyle
bağımızı her daim güçlü tutarak operasyonlarımıza yün
veriyor, filomuzu ve alt yapımızı güncel tutuyoruz.
Murat Lojistik olarak sadece Türkiye’de kendini ispatlamış
bir marka değil, yurtdışı lojistik operasyonları ile uluslararası
lojistikte de vazgeçilmez bir çözüm ortağı olarak, Hava, Kara,
Deniz ve Demiryolu taşımacılığında büyük bir organizasyon
sunuyoruz.
Avrupa başta olmak üzere, Körfez Ülkeleri, Türki
Cumhuriyetler ve Afrika gibi birçok kıtada hizmet vermenin
gururuyla yolumuza devam ediyoruz.
Yeni yılın yeni umutlar getireceği gibi Murat Lojistik ailesinin
de yeni yılla birlikte daha da güçlenmesini ve sektöre yön
vermeye devam etmesini diliyoruz.
Sevgi ve Saygılarımla.

Yönetim Kurulu Üyesi
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Dirilişin Adı Söğüt

Dirilişin Adı Söğüt

geçici (kışlak) iskân birimi halinde bulunduğunu
gösterir. Daha sonra buraya toprağı işlemek
üzere kul asıllı ortakçılardan oluşan küçük bir
grubun yerleştirildiği anlaşılmaktadır.

623 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı, son günlerin popüler tabiriyle dirilişin
başladığı Söğüt milli ve manevi değerlerimizin beşiği konumundadır.
Sakarya ırmağının güneyinde etrafı tepelerle çevrili çok derin ve dar bir boğazın (Söğüt deresi)
ağzında, denizden yaklaşık 650 m. yükseklikte yer alır. Bilecik ile Eskişehir arasındaki ana yolun dışında kalan bir bölgededir.
Söğüt’ün tarihî süreç içinde bir yerleşme yeri halinde ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Eskiçağ’da orduların geçtiği güzergâh üzerinde olduğu belirtilen Söğüt yöresinin tarihi,
Bilecik’i de kapsayacak biçimde Bitinya (Bithynia) bölgesinin genel tarihi içinde yer alır. Fakat buranın
bir yerleşme yeri olarak ortaya çıkışı, Osmanlı Beyliği’nin kurulma aşamasının yaşandığı XIII. yüzyılın
ikinci yarısında gerçekleşmiştir.
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Osmanlı döneminde Söğüt
Osmanlı döneminde Söğüt, idarî bakımdan
Anadolu eyaletine bağlı Bursa (Hudâvendigâr) sancağının kaza veya nahiyeleri arasında
yer alıyordu. 892’de (1487) nahiye merkezi
muhtemelen bugünkü kasabanın ilk nüvesini
oluşturan Bey Söğüdü / Söğüt adlı köydü.
Burada yaklaşık elli beş kişi yaşıyordu (dört
ellici, iki kesimci, iki bağban, bir haraçgüzâr
ve iki kötürüm olmak üzere on bir hâne). Bu
tarihte şehirleşmenin işareti olacak şekilde
bir merkez konumunda değildi. Söz konusu
tahrir kayıtlarından buranın bir “ellici yeri”
olduğu, yani devlet tarafından toprak işçiliği
statüsü tanınmış küçük bir grup tarafından
(ortakçı kullar) iskân edildiği anlaşılır. 1530’da
bu köyün nüfusu yirmi hâne, dört mücerret
(bekâr erkek) olmak üzere yaklaşık 100 kişiye
yükseldi (166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i
Anadolu Defteri. Bu nüfus içinde “cemâat-i
ehl-i vezâif” adı altında kaydedilenler de
vardı (üç hâne, bir imam ve bir müezzin). Söz
konusu vazifelilerin nerede görevli olduklarına
dair bir işaret olmamasına rağmen bunların
köyde başta Ertuğrul Gazi Türbesi olmak üzere
köyde mevcut mescidde vazifeli oldukları
söylenebilir. Bu tahrir kayıtları, Osmanlılar’ın
erken dönemlerinde Söğüt’ün esasında bir
köy yeri olduğunu ve konar göçer grupların

Ertuğrul Gazi Türbesi’nin Söğüt’te olmasından dolayı Ertuğrul Gazi’ye mensup
olduklarına inanılan Poyrazlı, Tolazlı, Özbekli, Sazlı, Akçini, Hacı Halil obası, Veliler,
Karabağlı, Softalı ve Akçakoyunlu adlarıyla
bilinen yörük gruplarının zamanla burasını
bir ziyaret ve tören yeri haline getirdikleri,
ancak 1863’te Ahmed Vefik Efendi’nin Anadolu’nun sağ kol müfettişliği döneminde
bunlar iskân edildikten sonra yavaş yavaş
bu geleneği unutmaya başladıkları, II. Abdülhamid döneminde ise zayıflayan aidiyet
bağının tekrar kuvvetlendirilmesi düşüncesiyle
bunun yeniden canlandırıldığı bilinmektedir.
1927’de 2446 kişilik nüfusuyla geçirdiği
işgal yıllarının izini taşıyan Söğüt ancak 1975
sayımında 5000 nüfusu aşabildi.1980’li yıllardan sonra ciddi bir gelişme gösterdi ve bazı
yeni sanayi tesisleri kuruldu. 1990’da nüfusu
10.000’e yaklaştı. 2007 sayımında 15.000’i
(15.761) geçmiş ve günümüzde 20.000’e
yaklaşmıştır.
Önceleri pamuk üretimi ve ipek dokumacılığı
ön planda iken bugün seramik ve mermercilik başlıca endüstri alanını oluşturmaktadır.
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KAPTAN MURAT / YOL HİKAYELERİ

KAPTAN MURAT / YOL HİKAYELERİ

vatana millete hayırlı bireyler olması için
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz eşimle
birlikte.

dükkanın önünden bir kamyon geçtiğinde,
ben hemen dışarıya çıkıyordum. Hep gözüm
dışarıda babamın mesleğini yapmaktaydı.
Daha sonra, ustama ‘’ben yapamayacağım,
benim parmaklarım makasa sığmıyor’’ dedim
ve ayrıldım. Babam beni nasıl arabaya alır ya
da ben nasıl kamyon şoförü olabilirim diye
düşünüyorum? Babama dedim ki, sen beni
tamirciye ver, sonuçta tamirci çırağı olup usta
alayım dedim.. ( Ama zihnimde de tamircilikten kamyonculuğa geçiş yapmak vardı.

AİLE OLMAK GEÇMİŞİN DEĞERİNİ BİLMEKLE KAZANILIR
Kamyon şoförü olmak benim için bir sevda
gibiydi.Kamyon şoförü olmak istediğim
için okula bile gitmek istemiyordum. Fakat
babamda kamyon şoförü olmasına rağmen
okumam için her zaman çok ısrarcıydı.
Yıllardır babam ‘’karayolları kamyonculuğu’’ yaptı. 60 yıl boyunca bu mesleği icra
etti. Babamın en büyük özelliği tecrübesi
ve araçları hem kullanıyor hem tamirlerini
yapıyor olmasıdır. Hiç aracını sanayiye tamire götürmemiştir. Sabahlara kadar tamir
ederdi aracını. Anam yazık sabahlara kadar
seyyar lambası tutar babama destek olma
için uyumazdı. Annemde babama yardım
ederek araç parçalarını öğrenmiş ve birçok
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Tamirciliğe başladım. Talihsiz bir kaza
geçirdim. Isınmak için tutuşturulan bir teneke
devrilince bacağım yandı. O olay benim için
dönüm noktası oldu ve iyileştikten sonra kamyona binmeye başladım ve babamın yanında
abimle birlikte işi öğrenmeye başladım.

Eşime de bir parantez açmak istiyorum.
Eşim benim her daim yol arkadaşımdır.
Kamyon şoförüyüz ve zamanımız çok fazla
yollarda geçiyor. Ailemizden uzakta sürekli
özlem duygusuyla cebelleşiyoruz. Bu zor
durumdan çocuklarımız etkilenmesin diye
eşim her zaman benim yanımda olmuş ve
mesleğimizin birçok zorluğunu benimle birlikte
tecrübe etmiştir. Öyle ki birlikte sefere bile
çıkmışızdır ne kadar zor bir mesleğimiz var
görsün ve birbirimizi daha iyi anlayalım diye.
Velhasıl-ı kelam biz aile olmayı ve bu
mesleği şoför olan babamızdan büyük bir
aşkla öğrendik. Bu aşkı da ailemize yansıtıp
çocuklarımıza ışık olmak için çalışıyoruz.
Son olarak şunu söylemek isterim; şoför
olmak zor iş ama bu zor işte bizi tüm halkımızın anlamasını istiyorum. Biz insanlarımız
için yollardayız. Onlar mutlu olsun, ihtiyaçlarını
karşılasınlar diye gece demeden, gündüz
demeden yol gidiyoruz. Biz şoförlere hiçbir
zaman desteklerini esirgemesinler.

Biz kamyon şoförlüğünü küçüklüğümüzden
beri aşkla yapıyoruz. Bu aşkı nasıl tarif ederim
bilmiyorum ama insanlara gıda ulaştırdığımızda
yada bir ihtiyacı için yollara düştüğümüzde
benden mutlusu olmaz.
NİHAT KAPTAN
araç ustasından daha çok şey bilirdi araçlar
hakkında.

Murat Lojistik ailesiyle olan bağımızda bu
insanları mutlu etmek aşkıyla perçinlenmiştir.
Her çıktığımız seferde sorumluluk bilinciyle
hareket eder, yaptığımız işin hakkını vererek
bu mesleği icra ederiz.

Babam okul tatil dönemlerinde beni berbere çırak olarak verirdi. Berberde bir- iki
ay çalışırım diye düşünürdüm hep. Ancak

Ben babamdan doğru insan olmak için ne
öğrendiysem bugün çocuklarımda benden
onları öğreniyor. Çocuklarımın okuması ve
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Kardeşliğin Adı: Azerbaycan
Türkiye'nin en yakın stratejik müttefiki,
"bir millet, iki devlet" prensibinin parçası
Azerbaycan, küresel ekonomik kriz ve Dağlık
Karabağ'da Ermenistan ile yaşadığı sorunlara
rağmen "Kafkasların parlayan yıldızı" olarak
gösterilmektedir.
Özellikle Petrol ve doğal gaz kaynakları
bakımından zengin Azerbaycan, son dönemde enerji kaynaklarının dünya piyasasına
çıkarılması için hayata geçirdiği dev projelerle
dikkat çekiyor.
1918-1920 arasında 2 yıl bağımsız kalan
Azerbaycan, 70 yıllık Sovyet döneminin ardından 26 yıldır dünya arenasında yeniden
bağımsız bir devlet olarak yer alıyor. Zira
ilk bağımsızlığını 1918 yılında ilan eden
Azerbaycan, bu bağımsızlığını sadece 23
ay sürdürebilmiştir. 1920 yılında Rus birlikleri
Azerbaycan’ı yeniden istila etmiş ve 1991’e
kadar da Rusya’nın himayesinde yaşamıştır.
Ancak 18 Ekim 1991’de tam bağımsızlık ilan
edilmiştir.
Hazar Denizi kıyısında bulunan, Rusya,
İran, Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye ile
komşu ülkede, resmi dil olarak Türkçe kökenli
Azerbaycanca konuşuluyor.
Huzurun Başkenti:Bakü

Karabağ sorunu
1988 Ocak ayında, Ermenistan Azerbaycan'a karşı baskısını arttırdı. 6 Mayıs 1989
tarihli Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulunun
kararı ile Dağlık Karabağ yönetiminde görevli
olan bütün Azeriler bölgeden çıkarıldı. 30
Kasım 1989'da Ermenistan Meclisi SSCB’nin
onayı} ile Karabağ'ı kendi topraklarına katma
kararı aldı. 20 Ocak 1990’da Sovyet yönetimi
aldığı kararla Sovyet ordu birlikleri kanlı bir
olayla Bakü'ye girdi. 8 Ağustos 1991'de
Ermenistan’da bulunan son Türk köyü olan
Nüvedi de boşaltıldı.

Bakü, Hazar Denizi'nin batı kıyısında yer
alan başkentidir. Kafkaslar’ın en büyük şehri,
en önemli kültür ve ticaret merkezidir. Ülkenin en doğusundaki ve en önemli sanayi,
ticaret ve kültür merkezi olmanın yanı sıra
bir liman kenti olarak da önemlidir. Şehirde
yaşayanların büyük çoğunluğunu Azerbaycan
Türkleri oluşturur.
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Kardeşliğin Adı: Azerbaycan

Bir Hüzün Ülkesi: BOSNA-HERSEK

Topraklarının yüzde 20'si Ermenistan işgali
altında, 1 milyon insanı mülteci durumunda
olan Azerbaycan, bir taraftan Dağlık Karabağ ve etrafındaki illeri işgalden kurtarmak
için müzakereler yürütüyor, diğer taraftan
ordusunu olası savaşa karşı güçlendirmeye
çalışöaktadır.
Kültürel Zenginlikleri
Azerbaycan, doğal güzellikleri ve çok sayıda
tarihi yapıya sahip olmasıyla tanınıyor. Ülke,
son dönemde Rusya, Avrupa ve özellikle
Körfez ülkelerinden gelen turistleri ağırlıyor.

Ekonomi
Tarım, sanayi, doğal gaz ve petrole dayalı
bir ekonomi hakimdir, dolayısıyla da refah
seviyesi oldukça yüksektir.
Azerbaycan, tam bir petrol ülkesidir. Dünyada ilk kez Bakü’de 1848 yılında petrolün
sanayi usulü ile üretimine başlandı ve hatta
1859 yılında dünyada ilk petrol fabrikası da
yine Bakü’de kuruldu. Bir de 1872 yılında dünyada ilk kez Bakü’de kuyu pompası kullanıldı.
Dünyanın en eski petrol ihracatçısıdır, hatta
dünyanın en kaliteli petrolü Azerbaycan’da
çıkarılmaktadır.

Azerbaycan, tarihi ve çağdaş yapıları iç
içe barındıran başkenti Bakü, her adımda
geçmişin izlerini taşıyan doğal güzelliklere
sahip Gence, Şeki, Guba ve Lenkeran gibi
illeri, geleneksel müziği, sanata ve sanatçıya verdiği değer, Kafkasya, İran ve Türk
mutfağının harmanlandığı yemek kültürü ile
turizm potansiyeli yüksek ülkeler arasında
gösteriliyor.
Dünyada 11 iklim çeşidinden 9'una sahip
Azerbaycan'ın ovalarında ılıman, yüksek
kesimlerinde sert iklimin etkileri görülüyor.
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Nüfusu az, geçmişi savaşlarla, göçlerle dolu
bir ülke olmasına rağmen şu an Azerbaycan’ın
resmi para birimi olan Manat, dünyanın en
değerli 5. para birimidir.
% 35’lik büyüme ile Azerbaycan, 2006
yılında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olmuştur.2009 yılında Dünya Bankası tarafından
en reformcu ülke seçilmiştir.
Dünya havyar üretiminin % 80’i Azerbaycan’dan karşılanmaktadır ve hatta dünyanın
en kaliteli havyarı da buradan çıkarılmaktadır.
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İbrahim Hakkı Hazretleri

Şiirlerini İlahiname adı altında toplayan,
jeolojiden astronomiye, fizyolojiden psikolojiye
kadar pek çok alandaki bilgilerini Marifetname
isimli eserinde bir araya getiren Erzurumlu
İbrahim Hakkı, yetmişten fazla eser yazmış
ve binlerce insanın manevi dünyasında yol
gösterici olmuştur.
1701 tarihinde Erzurum’da doğdu. Osman Efendi adlı bir şeyhin oğludur. Babası
saygın bir mutasavvıf idi ve İbrahim Hakkı'yı
iyi bir eğitimle yetiştirdi. Dokuz yaşındayken
babasıyla Siirt'e gitti ve Tillo Köyü'ndeki
Kadiri Seyhi İsmail Fakirullah'a bağlandı.
1735'te Erzurum'a döndü. Üç defa hacca
gitti. Arabistan ve Mısır’ı dolaştı.
1752'de İstanbul'da Sultan I.Mahmud
Han’ın özel izniyle saray kitaplığıdan yararlandı. Şiirlerini İlahiname adı altında topladı.
Ünlü eseri Marifetname'de çağının jeolojiden
astronomiye, fizyolojiden psikolojiye kadar
pek çok alandaki bilgilerini bir araya getirmeye çalıştı. 1780 yılında vefat etti.
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İbrahim Hakkı olgun bir düşünürdü. Yetmişten fazla eser yazdı. Eserleri arasında en
meşhuru olan Marifetname, yaşadığı dönemin önemli bilgilerini kapsayan ansiklopedik
özellikte bir eserdir.
Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname adlı
eseriyle insanlara önce çevrelerindeki eşyayı,
daha sonra kendilerini ve en sonunda da
Tanrı'yı bildirmeyi amaçlıyordu.
Kitabın içindeki Kıyafetname adlı bölüm ise
bir çeşit görgü bilimidir. Erzurumlu İbrahim
Hakkı, dar çevresi içinde tasavvufu öğrenmişti.
O, derin düşüncesiyle cisimlerin birleşmesini,
hayatın doğuşunu, cinslerin gelişmesini yepyeni bir görüşle ortaya koymuştu.
Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya göre, bütün
varlık küre şeklindedir: "Alemin her ne tarafına nazar olunsa şekli muhaddep görünür."
"Arzda ve semada müşahede olunan bütün
şekiller yuvarlaktır". Einstein bu görüşü ondan çok daha sonra matematiksel yollardan
göstermiştir.
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Medeniyetler Arasında Bir Osmanlı Şehri: SARAYBOSNA
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ALAÇATI OT FESTİVALİ
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Bir Öncesiz Şehir, Bir Görkemli Duruş: Manisa
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'Kafkas Kartalı' Şeyh Şamil
görevinden alındı ve yerine Prens Vorontsov,
Kafkas orduları başkumandanı ve Kafkas
genel valisi olarak tayin edildi.
1846 nisanında Şeyh Şamil, Kabartay bölgesi üzerinden batıdaki Çerkeslerle birleşip
Kafkasya'nın birliğini sağlamak amacıyla
direniş başlattı ve kısmen başarılı oldu. Kırım
Savaşının patlak verdiği Ekim 1853'e kadar
Kafkasya'da genellikle sükunet hakim oldu.
Sultan abdulmecid'e birlik olma çağrısı

Kafkasya'nın özgürlüğü için Çarlık Rusyası'na
karşı verdiği mücadeleden dolayı Türkiye'de
'Kafkas Kartalı' olarak bilinir Şeyh Şamil.
Kuzey Kafkasya halklarının siyasi ve dini
önderi Şamil, Dağıstan'ın Gimri köyünde
1797 yılında dünyaya geldi. Doğduğunda
dedesi Ali'nin adı verildi. Ancak sürekli hasta
olduğundan isim değiştirmenin iyi geleceğine
dair geleneksel inancın etkisiyle ailesi adını
Şamil olarak değiştirdi.
Şeyh Şamil arkadaşları ile birlikte ilim
öğrenmek üzere Irak'a gidip, Türkiye'de
'Mevlana Halid-i Bağdadi' olarak bilinen alim
Mevlana Halid-i Şehrezori'den tefsir, hadis,
fıkıh, tasavvuf gibi dini ilimler ile edebiyat,
tarih ve fen bilgilerini öğrendi. Şehrezori,
talebesi Şeyh Şamil'e halifelik de vererek
Kafkasya'ya gönderdi.
Rusların, Kafkasya'daki Müslümanları
esaret altına almak için uğraştığını gören
Şamil, buna karşı koymak amacıyla verilen
mücadeleye dahil oldu.
35 yıl mücadele etti
Ruslar bu olaydan sonra Dağıstan'da direniş
hareketinin sona erdiğini düşünürken Molla
Muhammed'in yerine imam seçilen Hamza
Bey (Hamzat Bek) mücadeleyi sürdürdü.
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Hamza Bey'in 19 Eylül 1834'te bir suikast
sonucunda öldürülmesinin ardından Şamil,
Avar uleması ve ileri gelenleri tarafından
imam seçildi.
Kafkasya'daki halklar Şamil'i imam seçerek,
düzenli bir ordu kurulmasını sağladı. Şeyh
Şamil, imam seçildiği 1834'ten 1859 yılına
kadar Rusya'nın askeri gücünün çokluğu ve
ellerindeki imkanlara rağmen kurduğu düzenli
orduyla uzun süre destansı bir mücadele
sürdürdü. Kendinden önceki iki imamın
döneminde de fiilen 10 yıl savaşlara katılan
Kafkas Kartalı, yaklaşık 35 yılık bir mücadele
dönemi geçirdi.
Bu mücadele döneminde Şamil, Kafkasya
halklarını denetimi altına almak isteyen Ruslara
büyük kayıplar verdirdi.
1842 yılına girerken Şeyh Şamil, Çeçenistan ve Dağıstan'ın tek hakimi oldu. Şamil
1844 yılı başlarında Kuzey Dağıstan'ın kesin
hakimi durumunda idi. Çar I. Nikola, 30
Aralık 1843'te General Neidhardt'a gönderdiği emirnamede Şamil'in bütün ordularının
dağıtılmasını istediğini bazı destekçilerinin
kazanılması için 45 bin ruble gönderildiğini
belirtti. Fakat Avaristan'a yönelik Rus askeri
harekatı Şamil'in güçlü savunması karşısında
başarılı olamadı. Sonunda General Neidhardt

Şeyh Şamil, Mart 1853'te Sultan Abdülmecid'e bir mektup yazarak durumu aktardı.
Buna rağmen henüz resmen savaş başlamadan Kafkasya'da ve özellikle Dağıstan'da Rus
askeri yığınağını sekteye uğratacak eylemlere
girişti. Bir an evvel Tiflis'e ulaşmak isteyen
Şamil'in Güney Kafkasya'daki bu eylemlerinin
amacı, muhtemel bir Osmanlı-Rus savaşına
karşı Ruslar'ın bölgede askeri yığınak yapmasını önlemekti.
Osmanlı yönetimi Ağustos 1853'te, Anadolu ordusu Mareşal Abdülkerim Paşa'ya,
muhtemel bir Osmanlı-Rus savaşında kendilerine yardımda bulunması için bir kişiyi
Şeyh Şamil'e göndermesini emretti. 4 Ekim
1853'te Kırım savaşının başlaması Osmanlı
Devleti'nin Kafkasya ile daha yakından
ilgilenmesini zorunlu hale getirdi. Sultan
Abdülmecid 9 Ekim 1853'te Şeyh Şamil'e
bir ferman yollayarak onu Ruslar'a karşı cihada çağırdı. Bu çağrıya 13 Aralık 1853'te
cevap veren Şeyh Şamil, Tiflis üzerine bir
askeri harekata girişilirse Ruslar'ın Kafkaslar'dan çıkarılabileceğini bildirdi. Ancak bu
teklif Osmanlı Devletince kabul görmedi.
Osmanlı Devleti Mayıs 1854'te, Dağıstanlı
Halil Bey'in teklifiyle Şeyh Şamil'e Dağıstan
Serdar-ı Ekrem'i unvanını verdi. Tiflis'e karşı
askeri bir harekat yapılması konusunda ısrarlı
olan Şamil, Temmuz 1854’te Gürcistan’ın
Kaheti bölgesine girdi. Şeyh Şamil, bütün
gayretlerine rağmen Osmanlı ordusunun

Tiflis'e doğru hareket etmesini sağlayamadı
ve karargah Dargiye'ye çekildi.
Zafere ulaşamayan direniş
30 Mart 1856'da imzalanan Paris Antlaşması'ndan sonra Rusya'nın Prens Baryatinsky'i
yeniden Kafkas orduları başkumandanlığına
ve Kafkas genel valiliğine tayin etmesi, Kafkasya'nın ve dolayısıyla Şeyh Şamil’in kaderini
belirleyen en önemli gelişme oldu.
Prens Baryatinsky, Kafkasya'daki kuvvetlerini beş gruba ayırarak her birinin başına
bir kumandan tayin etti. Haziran 1857'de
saldırıya geçmeye başlayan Ruslara karşı
direniş gösterilmiş olsa da Şeyh Şamil 6 Eylül
1859'da teslim olmak zorunda kaldı.
İstanbul günleri
1869'da kendi isteğiyle Kiev'e gönderilen
Şeyh Şamil, Ruslar'ın izin vermesi üzerine
hacca gitmek amacıyla 31 Mayıs 1869'da
İstanbul'a geldi. Aynı gün sadrazamla görüştü,
daha sonra şeyhülislamı ve dahiliye nazırını
ziyaret etti. 15 Ağustos 1869'da Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda
kabul edildi. 7 ay kendisine ayrılan köşkte
oturdu. Sultan Abdülaziz, Şeyh Şamil'e ve
aile fertlerine maaş bağlattı. Hac farizasını
yerine getirdikten sonra İstanbul'a dönmesi
beklendiği için Zarif Paşa Konağı kendisine
tahsis edildi. 15 Ocak 1870'te Sultan Abdülaziz'e bir veda ziyaretinde bulunup 25
Ocak'ta İstanbul’dan ayrılan Şeyh Şamil hac
görevini ifa etmesinin ardından 4 Şubat 1871
yılında Medine'de vefat etti. Şeyh Şamil,
Medine'deki Cennetü'l-Baki'ye defnedildi.
Şeyh Şamil, bütün Kafkasya'da etkili oldu
Bir Nakşibendi şeyhi olan Şamil, lider
(imam) seçildikten sonra güçlü hitabeti, kararlı
tutumu, askeri ve siyasi dehasıyla Dağıstan'da
ve bütün Kafkasya'da etkili oldu. Hem idari
hem dini bir otorite olarak kabul edildi.
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Tarihin İzlerini Taşıyan Nadide Şehir: Beyşehir
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GİRİTLİ
KARDEŞLER
PETROL
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BİR FİLM

BİR KİTAP

FİLM VAKTİ

OKUMA VAKTİ
YOLDA

Şimdi Ya da Asla
Bir hastalığın pençesinde iki ayrı hayatlardan gelen farklı insan. Her ikisi de hastane
odasında kanser ile mücadelede. Önemli
bir ortak noktaları var. Gerçeği farkındalar
ancak hayatta daha yapmadıkları ve yapmayı
istedikleri çok şey var. O halde bir liste çıkartmak gerek. Bu iki kafadar oturup hayat
boyu yapmak isteyip de yapamadıklarının
listesini çıkartarak yola koyulurlar. Böylelikle
bu son evrede kendileri ile barışarak mutlu
bir son yazacaklardır. Hastaneyi terk ederler
ve omuz omuza çıktıkları bu anlam dolu yolculukta gülmenin tadını çıkartırken hoşgörüyü
kucaklarlar. Yönetmen: Rob Reiner

Amerikan edebiyatının devi Jack Kerouac’tan, Beat Kuşağı destanını yazan kitap:
Yolda.
Kafaları dumanlıydı, hayatın sillesini yemişlerdi
belki, iflah olmaz hayalperestlerdi... Yaşam
yazılacak bir şiirdi onlar için ve beklemezdi.

Tür: Dram, Macera, Komedi
Oyuncular: Jack Nicholson,
Morgan Freeman, Sean Hayes

Gökyüzü bunca geniş, hayat bunca kısa,
hayaller bunca sonsuzken yol özgürlüktü.
Yol dostluktu, maceraydı; sonsuz olasılığın
toplamı, yaşamın kaynağıydı. Yolun sonunda
aşk vardı, söz vardı, ses vardı; başlangıçlar
hep şen, hep heyecanlıydı. Hızla giden bir
arabanın dikiz aynasına yansıyordu hayatın
anlamı, öyle bir şey varsa tabii; tan kızıllığında,
gecenin bağrında, bir dostun yanı başında.
Hareket halinde olan için ölüm yoktu, tasa
yoktu; devinim vardı sadece, dünyayı berraklaştıran, yaşamı anlamlı kılan. Yıldızların altında,
hızla giden arabaların arka koltuklarında,
kaçak atlanan tren vagonlarında, çadırlarda,
barakalarda, uzak diyarlarda kutsal yaşam
vardı ve yüreklerindeki coşkuyu daracık bir
dünyaya sığdıramayanlar, yollarda şahlandı.
Nereye olursa...

yalansız, olduğu gibi. Belge niteliğinde bir
roman, aynı zamanda bir şarkı bu belki de;
özgürlüğün, arayışın, dostluğun, kayıp babaların ve küskün oğulların, onulmaz yaşam
hasretinin şarkısı.
Yaşama ve aşka saygıyla: Yolda!

Yazar: Jack Kerouac
Çevirmen: Avi Pardo
Yayın Evi: SİREN YAYINLARI
Sayfa Sayısı:360

Bir caz melodisi gibi kıvrak ve neşeli, bir
esrimeydi hayatın kendisi, tıpkı bir düş gibi
ve tüm gerçekler, hızla giden bir aracın tekerleklerini öpen asfalt misali önlerine seriliverdi.
Jack Kerouac, bir döneme damga vuran
Yolda’da kendi hikâyesini anlatıyor. Sansürsüz,
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