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serdivanajans

Geleneksel
Sanatlarımız

S.13 Kitap & Film Eki Hediye 
4 sayfa dolu dolu kitap & film seçkisi 
gazetenizle birlikte hediye…

Geleneksel Sanatlarımız köşesinin bu 
ayki konusu: Anadolu'da Motiflerin Dili.

RÖPORTAJ

Röportaj: 
Ahmet Musa Bala

S. 6

Selda
Kavas Afacan

S.4
Büşra Mercan

S.22Yemek
Kültürü

İlgiyle okunan sayfalarımızdan biri olan 
Yemek Kültürü'nde bu ay 'baklava'yı 
ele aldık.

İyi Haberler

Yeni sayfalarımızdan biri olan
'iyi haberler'de sadece iyi gelişmeleri 
bulacaksınız. Ülkemizle ve bizim insan-
larımızla gurur duyacaksınız.

S.21

Gazeteniz
dijital mecrada!
Serdivan Ajans gazetenizi, mobil 
cihazınızdan QR kodunu okutarak 
ya da bilgisayarınızdan 
issuu.com/serdivanajans adresini 
ziyaret ederek okuyabilirsiniz.

Türk Tasavvuf Düşüncesi'nin 
en önemli isimlerinden biri 
olan Ömer Tuğrul İnançer ile 
konuştuk.

S.2 Müzik Kültürü 
Müzik Kültürü köşemizde bu ay Hafız 
Kemal var. Ayrıca Salâ konusu ve 
'Muhabbet Bağı' şarkısının öyküsü de 
sizi bekliyor.

Abdulkadir 
Abuş

ALLAH’A İKRAM
MAHLUKUNA 

İKRAMDIR



Musikimizdeki 
“müzisyen-din adamı” 
geleneğinin önde gelen 
isimlerindendir Hafız 
Kemal. 

 Süleymaniye Camii’nin baş imamı 
ve müezzinliği vazifesi ile meslek 
hayatını sonlandırmıştır. Musikideki 
ününü aratmayacak bir diğer meziyeti 
ise okçuluk sporundaki marifetidir. 
Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada 
ödül kazanmıştır.

Duruşu, giyinişi, konuşması ile örnek 
bir İstanbul Beyefendisi olan Hafız 
Kemal’in alameti farikası bülbülleri 
dahi kıskançlıktan çatlatacak bir 
hançereye (gırtlak) sahip olması 
idi. Sesinin güzelliği ve mâkâmâta 
vâkıf olması onu döneminin en ünlü 

mevlidhân ve gazelhânlarından 
olmasına sebebiyet verdi.

Atina’da Bir Türk Hâfız

Sene 1931. Yunanistan Cumhurbaşkanı 
Venizelos, Atina'ya Türk Kültür He-
yeti'ni davet eder. İşin detayına vakıf 
olanlar bilir ki Türk Müziği diğer Dünya 
müziklerine nazaran Yunan müziğine 
daha yakındır.

Türk Müziği’ndeki  “gazel” formuna 
benzer bir form olan “amane” adında 
Yunan müziğine ait bir formun icrası 
için sanatçı düşünülmektedir. Anka-
ra’daki Yunan elçi bu hususta Hafız 
Kemal Bey’in gelmesinde ricacı olurlar. 
Bu minvalde Hafız Kemal’in Atina'da 
vermiş olduğu dört konserde salonlar 
hınca hınç doludur. (Zevkli insanlarmış 
vesselam.)

Vefakâr Hafız Kemal

Hafız Kemal, Çanakkale Gazisidir. Her 
sene 18 Mart günü Çanakkale’ye gider 
ve burada şehitler için yapılan törende 
mevlid-i şerif okur.

Adeta öyle bir kanıksanmıştır ki bu 
olay halk tarafından, “Hafız Kemal 
seneye de gelecek mi?” soruları in-
sanlar arasında gezinmeye başlar. Bu 
sorular Hafız Kemal için yersizdir. Zira 
1939’daki vefatına kadar her sene şehit 
arkadaşlarının yanına gelerek onlar için 
mevlid okur.

Hafız Kemal’in daha anlatılacak çok 
şeyi var, ancak evvela hüzzam maka-
mında okuduğu “Gözü Dünya mı Aşikı 
Didar Olanın” gazelini dinlemenizi tav-
siye ederim. Daha sonrasında konuş-
maya devam ederiz :) 

 Merhum Bestekar, Hafız Sadettin 
Kaynak sabah namazını kılar ve tekrar 
istirahat etmek üzere odasına çekilir. 
Bir rüya görür ancak bu sefer ki sıradan 
bir rüya değildir.

Zira bu rüyaya efendiler efendisi, gü-
zeller güzeli, yaratılmışların en şereflisi 
Resul-ü Zişan Efendimiz Hz. Muham-
med Mustafa (s.a.v.) Efendimiz teşrif 
etmişlerdir.  İstirahatten kalkar kalk-
maz o coşku ve şevkle eline kalemi alır 
ve şu şiiri yazar:

Muhammed bağına girdim bu gece
Açılmış gülleri derdim bu gece
Vuslatın çağına erdim bu gece
Muhabbet doyulmaz bir pınarmış
Ararım, ararım, ararım seni her yerde

Sorarım ıssız gecelerde, sevgilim nerde
Açıldı bahtımın gonca gülleri
Gönül bağında öter bülbülleri
Aşkıma sarayım hep gönülleri
Muhabbet doyulmaz bir pınarmış
Ararım, ararım, ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde, sevgilim nerde

Daha sonraları da bu şiiri hicaz maka-
mında bestelemek marifetiyle reper-
tuarımıza coşkulu bir eser kazandırmış 
olur Sadettin Kaynak. (Safiye Ayla’dan 
dinlemenizi tavsiye ederim.)

Not: Ne yazık ki bu eser, günümüzde 
deforme olarak “Muhabbet bağı” hal-
kımız tarafından bilinmektedir. 

Velhasıl, salâlar 
birlik ve beraberliğin 
tezahürüdür; selamet 
ve huzurun, refah ve 
güvenliğin ilanıdır. 

 Sözlükte “duâ, tâzim, rahmet, na-
maz” anlamlarına gelen salât kelime-
si, “esenlik-barış” anlamlarına gelen 
selâm kelimesinin birleşmesinden mü-
rekkeptir salât ü selâm tabiri.

Salât ve Selam Edin!

Ahzâp sûresinin 56. Âyeti kerimesinde 
“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygam-
ber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! 
Siz de ona salât edin, selâm edin” bu-
yurulmaktadır. Müfessirler, bu âyeti 
kerimeyi şöyle yorumlar: 

Allahu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’nin 
Resul-ü Zişân Efendimiz’e salât etme-
si, Allah’ın (c.c.), Efendimiz’e (s.a.v.) ih-
san etmesi ve onun şânını yüceltmesi 
anlamına gelmekte; meleklerin salât 
etmesi ise Peygamber (s.a.v.) Efendi-
miz’in şânını yüceltmek ve mü’minlere 
bağışlanma dilemek olarak yorumlan-
maktadır.

Mü’minlerin salâtı ise Efendimiz’e 
(s.a.v.)  duâ anlamına gelmektedir. Ha-
sılı  Allah (c.c.),  Efendimiz’e (s.a.v.) bu 
âyetle şeref ve ta’zimde bulunmuştur 
ve biz müminlere de emretmiştir. 

Bu yazımızda bahsettiğimiz; minare-
lerden dinlediğimiz, cami musikisinin 
bir formu olan “Salâ”dır. Şaşıracağınız-
dan emin olduğum bir hususu sizlerle 

paylaşmak isterim ki Resulullah Efen-
dimiz (s.a.v.) zamanında bugün ki şekli 
ile minareden, yüksek bir tepeden veya 
herhangi bir yerden “Sâlâ” verme gele-
neği yoktu.  Bu uygulamanın ilk olu-
şumları  Abbasilere,  Ahmed bin Tolun 
zamanına rastlamaktadır.  Daha sonra-
ları Eyyübiler’de, Selahattin Eyyûbî za-
manında bu uygulamanın  resmen var 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Salâ Çeşitleri

Kadîm geleneğimizde birçok farklı va-
kıada, olaylara mânâ vermek için mi-
narelerimizi süsler salâlar. Perşembeyi 
Cumaya  bağlayan geceler minareler-
den yankılanan salâlar Cuma gününü  
müjdeler.

Bayram sabahları okunan salâlar ise 
bayramın habercisidir adeta.  Cuma 
namazından evvel, kadil geceleri cena-
zelerde de daima minarelerden göğe 
yükselir salalar.

Görüldüğü üzere manevi ve sosyal 
gün ve vakitlerde var olan salâlar, aynı 
zamanda âni hadiseler, zafer veya fe-
laketlerde de halkı haberdar  etme ve 
diri tutmada  kullanılmıştır ve kullanıl-
maktadır. 

Edirne Vak’ası olarak bilinen İkinci 
Mustafa’nın tahttan indirilmesinde, 
Patrona Halil isyanında, Birinci Cihan 
Harbi’nde, İzmir’in işgalinde ve Yunan  
işgalinden kurtulunduğu  günlerde 
salâlar yükseldi Anadolu’dan. 

Hafız 
Kemal

Bir Şarkı
Bir Öykü SALÂ

Ahmet Musa Bala  
  ahmetmusabala

Hafız Bekir Sıtkı 
Sezgin Salâ İcrasını 
Şöyle Anlatır

"Sabah salâsı; sabah ezanından 
önce, dilkeşhâverân makamında 
okunur. Eserin bestekârı, kuvvetli 
rivayetlere göre Buhûrizâde Mus-
tafa Itrî Efendi'dir. Ama bazı kay-
naklarda Hatib Zâkirî Hasan Efendi 
olduğu da söylenir.

Cuma ve bayram salâsı; bayram 
ve cuma namazlarından önce mü-
ezzin mahfilinde müezzinler tara-
fından karşılıklı okunurdu. Cuma 

günleri, ezandan bir saat kadar 
önce namaza hazırlık yapılması-
nı hatırlatmak için dilkeşhâveran 
makamında okunur. Bu salâ içinde 
Cuma Sûresi'nin cuma namazıyla 
ilgili ayeti ve hadislerden bölümler 
okunur.

Bayâtî makamındaki eserin bes-
tekârı Hatib Zâkirî Hasan Efen-
di'dir. Cenaze salâsı; vefat habe-
rinin duyurulması maksadıyla 
okunan salât-ü selâm ile cenâzenin 
kabre götürülüşü sırasında düzen-
lenen cenaze alayında ve definden 
sonra okunan salâ olmak üzere iki 
çeşittir; hüseyni makamındadır.”

Hafız Kemal, 
Çanakkale Gazisidir. 
Her sene 18 Mart 
günü Çanakkale’ye 
gider ve burada 
şehitler için yapılan 
törende mevlid-i şerif 
okur.
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ANADOLU’ DA 
MOTİFLERİN DİLİ

Öğr. Gör. Selda Kavas Afacan
SAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
 ebyadantdesign.seldakavas

 Motif; toplumların gelenek gö-
renek, zevk, anlayış ve inançlarını 
sembollerle ifade etme biçimi olarak 
tanımlanmaktadır. Anadolu dokumala-
rında ortak özelliklerden biri motif çe-
şitliliğidir. Motifler çeşitli şekillerde bir 
araya gelerek desenleri oluşturmakta-
dır. Her yörenin kendine özgü olan bir 
deseni ve aynı desenin farklı isimleri 
bulunmaktadır.

Medeniyetlerin Dili

Havlı ve havsız kirkitli dokumaların 
anlatımında en çok kullanılan desen ve 
motif kelimeleri Fransızca kökenlidir. 
Motif ve desen kelimesi halk dilinde 
daha çok ‘oyu’, ‘organtı (öğrenti)’, ‘yan-
gıç’, ‘yanış’, ‘nanış’, ‘nakış’ gibi isimlerle 
telaffuz edilmektedir.

Medeniyetlerin kendine has bir dav-
ranış dili vardır ve bunu işaret ile sem-
boller üzerinden dışa vururlar. Nesilden 
nesile aktarılan bu sembol ve işaretle-
rin derin anlamları üzerinde durulma-
ya değerdir. Zira bu sembol ve 
işaretler ait oldukları medeni-
yetlerin zihniyetlerinin dışavu-
rumudur.

Bir Aktarma Aracı 
Olarak Motifler

Milletlerin yaşadığı dönemi, 
kültürünü ve yaşama biçimini 
en güzel şekilde anlatan mo-
tifler; sadece dokumaları süs-
leyici unsur olmamaktadırlar. 
Dokuyucunun yaşamı boyunca 
oluşan, kuşaktan kuşağa ak-
tardığı; inancını, gelenek ve 
göreneklerini yansıttığı, ya-
şamlarındaki olay ve olguları, 
doğadan etkileşimi, ekonomik, 
toplumsal yapı ve estetik anla-
yışının ortaya çıkmasını sağla-

yan ve bunu en güzel şekilde anlatan 
öğelerdir. Malzemenin ve tekniğin ge-
rektirdiği küçük değişiklikler dışında 
motifin özü değişmez. Aynı yörede, 
farklı dönemlerde yaşayan topluluk-

Kültür örneklerinin en 
canlısı ve geleneğe bağlı 
bir özellik gösteren 
geleneksel dokumalar, bir 
yaratıcılık öğesi olarak 
da halkın yaşamından 
kaynaklanan inanışlarla/
motiflerle bireylerin 
ruhsal yaşamlarını 
yansıtan, toplumsal bir 
değerdir. 

larda kullanılan motifler bazen sürek-
lilik göstermiştir. Bazen de birbirinden 
farklı yörelerde aynı sembolik anlamı 
ve ismi taşıyan motifler farklı görsellik-
lerle yansıtılmıştır.

Türkler, göçebe bir toplum olmaların-
dan ötürü, hüküm sürdükleri yerlere 
kendi kültürlerini götürmüşlerdir. Bu-
lundukları ülkenin sanatından etkilene-
rek, kendi kültürlerinde harmanlayarak 
başka sanatlarında doğmasına sebep 
olmuşlardır. İslamiyetle birlikte resim 
ve heykelin yasaklanmasıyla Türk sa-
natkârları süsleme üzerinde yoğun-
laşmışlardır. Türkler, İslam dinini kabul 
ettikten sonra, bu dinin etkisiyle bitki 
motiflerini ağırlıklı olarak süslemede 
kullanmışlardır. Bundan dolayıdır ki 
motiflerde bitkisel ve geometrik motif 
anlayışı vardır. Stilizasyonlar genellikle 
bu motifler üzerinden yapılmaktadır. 
Diğer el sanatlarında da motif anlayışı 
bakımından benzerlikler vardır.

Motif Çeşitleri

Anadolu kilimlerinde taşıdıkları anlam-
lara göre motifler; Doğum ve Çoğalma 
İle İlgili Motifler, Hayatı Simgeleyen 
Motifler (Beslenme İle İlgili Motifler, 
Korunma İle İlgili Motifler, Canı Koru-
mak İçin Kullanılan Motifler, Ölümsüz-
lük ve Soy İle İlgili Motifler)  ve Ölüm 
ile İlgili Motifler olmak üzere üç gruba 
ayrılmıştır. Bu motiflerin her biri do-
kundukları bölgelere göre farklılıklar 
gösterebilmektedir. 

Dokumalarda yer alan motiflerin farklı 
isimlerle aynı anlamla görsel açıdan 
birden çok çeşidi bulunmaktadır. Genel 

anlamlarıyla sıkça kullanılmış olan mo-
tiflerden Elibelinde; dişiliği, Koçboynu-
zu; güç ve erkekliği, Bereket; sonsuz 
mutluluğu, Saçbağı; evlilik isteğini, 
Küpe; doğum ve çoğalmayı, Bukağı; ai-
leyi, kadın-erkek birliğini, Sandıklı; evli-
lik isteğini ve bebek beklentisini, Aşk ve 

Birleşim; cennet-cehenmem, kadın-er-
kek gibi zıt kavramların birleşimini, Yıl-
dız; evreni, Suyolu; yaşamı, El, Parmak 
ve Tarak; kuvvet, kudret ve hükmetme 
gücünü, Hayat Ağacı; ölümsüzlüğü, 
Kuş motifi ise ölümü simgelemektedir.

KAYNAKÇA
Kadir Sevim ve Ayla Canay, “Anadolu’da 
Üretilen Kilim Motiflerinden Bukağı Motifi 
Ve Bu Motiften Çıkan Seramik Çalışmalar”, 
İdil Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 6, (2013).

Bekir Deniz, “Anadolu-Türk Halı ve Düz 
Dokuma Yaygılarında Bazı Motiflerin İsim-
lendirilmesi”, Akdeniz-Sanat Dergisi, Cilt: 3, 
Sayı: 5, (Mart, 2010).

Mehmet Kurtoğlu, Modernite ve Kadın,
http://www.sanliurfasembol.com/ydetay.
php?id=2063, (08 Haziran 2014).
 
Mine Erbek, “ Çatalhöyük’ ten Günümüze 
Anadolu Motifleri”, Kültür Bakanlığı Yayın-
ları, (2002).

Mehmet Sağ, “Bir Sembol Olarak Kilim”, 
Arış Dergisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi 
Yayını, Sayı: 8, Kasım, 2012. 

Medeniyetlerin 
kendine has bir 
davranış dili vardır 
ve bunu işaret ile 
semboller üzerinden 
dışa vururlar. 
Nesilden nesile 
aktarılan bu sembol 
ve işaretlerin derin 
anlamları üzerinde 
durulmaya değerdir. 
Zira bu sembol ve 
işaretler ait oldukları 
medeniyetlerin 
zihniyetlerinin 
dışavurumudur. 

114x158cm / 19. Yüzyıl / Konya
Motifler: Yıldız, Suyolu, Çiçek, Karanfil

129x180cm / 20. Yüzyıl / Yozgat, Kuruhöyük
Motifiler: Bereket, Bereket/Doğum, Kurtağzı, 

Yıldız, Pıtrak, Bereket ve Koruma

150x193cm / 19. Yüzyıl / Eskişehir, Sivrihisar
Motifler: Kurtağzı/Ying-Yang, Bereket

Doğum ve Çoğalma İle İlgili Motifler: 

Elibelinde, Koçboynuzu, Bereket, İnsan, Saçbağı, Küpe, Bukağı, Sandıklı, Aşk ve Birleşim, Yıldız 
motifleridir. 

Hayatı Simgeleyen Motifler: 

Beslenme İle İlgili Motifler: Su Yolu.  

Korunma İle İlgili Motifler: Pıtrak, El, Parmak ve Tarak, Muska ve Nazarlık, Göz, Haç, Çengel.

Canı Korumak İçin Kullanılan Motifler: Yılan ve Ejder, Akrep, Kurt Ağzı, Kurt İzi, Canavar Ayağı.

Ölümsüzlük ve Soy İle İlgili Motifler: Hayat Ağacı, İm.

Ölüm ile İlgili Motifler: Kuş’tur.
152x318cm / 19. Yüzyıl / Aydın Kilimi

Motifler: Erkek/Kilit, Canavar Ayağı, Bereket, Yıldız, Sandık

Yıldız MotifiTaraj Motifi

Saçbağı Motifi

Pıtrak Motifi

Kurtağzı Motifi

Haç Motifi

Çengel Motifi

Suyolu Motifi

Küpe Motifi

Kuş Motifi

Ejderha, Canavar İzi, Çengelli 
Baklava Motifleri

Çocuk Motifi

Bereket Motifi Bukağı Motifi

Aşk ve Birleşim Motifi

"Düğüm düğüm, kara yazı
İplik ince sızı
Gönül işi,Türkmen kızı
Anadolu kilimleri."

İsmail Ezgi
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 Kurban Bayramı, Ramazan 
Bayramı'nın hemen ardından 
gelmesindendir ki halk 
arasında yayılmış “İki Bayram 
arası düğün olmaz.”  sözünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ahaliyi bu yanlış fikirden kurtarmak la-
zım. Fıtır Bayramıyla Kurban Bayramı 
arası iki bayram arası oluyor da, Kur-
ban Bayramıyla Fıtır Bayramı arası kaç 
bayram arası oluyor?

Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı 
arasındaki aya, Şevval Ayı denir. Resu-
lullah'ın (s.a.v.) Hazreti Aişe validemizle 
nikâhları Şevval ayında olmuştur. Dola-
yısıyla "İki bayram arası nikâh olmaz." 
lakırtı yanlış bir laftır. 

İnsanları Meşgul Etmeyin

İki bayram arası tabiri şöyle olabilir: 
Eğer bayramın birinci günü Cuma’ya 
denk geliyorsa, bayram namazı vaktiy-
le yani güneşin doğması ile ikindiye ya-
rım saat kalaya kadar süren Cuma na-
mazı arasındaki vakit için söylenebilir. 
İşte anca bu vakit için “İki bayram arası 
nikâh olmaz.” denebilir. Zira o vakitler 
insanların telâşeli zamanlarıdır.

Bayram namazı, Cumaya yetiştim, ye-
tişmedim. Bayram telaşesi, bayramlaş-
tım, ziyarete gittim, kabre gittim der-
ken birde nikâh telaşesi gibi sürurlu ve 
başkalarını da davet ederek insanları 
meşgul edecek bir şey yapmayın bu-
yurmuştur efendimiz.

Kurban Bayramı isminin 
menşei nedir? 

Esasında bu bayramın resmi adı “İyd-
el Adha” dır. Ramazan Bayramı'nın 
resmi adının “İyd-el Fıtır” olduğu gibi.  
Zilhicce ayının onuncu günü ikamette 
olanlarının en büyük meşgalesi kurban 
tığlamak olduğu için adı kurbana denk 
gelmiştir. Bu sebeple Kurban Bayramı 
denmiştir. 

Hz. Âdem'den Bu Yana Kurban 
Var

İmkânı olan hacca gider ve Zilhicce ayı-
nın dokuzuna rastlayan Arefe gününün 
zeval vaktinden itibaren Kurban Bay-
ramı ilk gününün fecrinin doğuşuna 
kadar olan zamanda da Arafat’ta vak-
feye durur,  Medine’de şeytan taşlayıp, 
kurban kesilir ve ihramdan çıkılır. Yani 
Zilhicce'nin 10. günü kurban kesilir. Do-
layısıyla bu bayram sadece kurban kes-
mekle alakalı veya sınırlı değildir.

Kurban ibadeti ne zaman 
başlamıştır?

Hz. Âdem ilk peygamberdir. Kurban, 
Cenab-ı Hakk’a Hz. Âdem’den beri olan 
bir vecibedir. Yani Hz. Âdem’den beri 
Cenab-ı Hakk’a bir şey arz etmek var-
dır. 

Sunmak vardır. Hz. Âdem’den, Hz. İb-
rahim dönemine kadar Cenab-ı Hakk’a 
arz edilenleri, Cenab-ı Hakk yok ediyor, 
ya onu kendi katına kaldırıyor ya da 
başka bir yere gönderiyor.

Ancak sunulan şey kabul edilmemişse 
ortadan kaybolmuyor ve razı olunma-
dığı anlaşılıyordu. Yani Hz. İbrahim’e 
kadar sunulanların kabul olunup olun-

madığı zahiren belli oluyordu. 

Sosyoloji derslerinde dinlerin evvela 
çok tanrılı olduğu okutulur. Sonra iyi-
lik kötülük veya yer gök tanrılı olarak 
iki tanrılıya indi sonra tek tanrılı oldu 
saçmalığı insanoğlunun maymundan 
türediği kadar abes bir saçmalıktır. 

Peygamberlerin sözlerinin dinlenme-
mesinden ve onların tebliğlerinin bir 
takım hükümler ekleyip çıkarılma-
sından putperestlik kaynaklanmıştır. 
Cenab-ı Allah’ın Hz. Âdem’e verdiği 
esmaların, kudretlerinin ve melaikele-
rin vazifelerinin tanrılaştırılması putları 
ortaya çıkarmıştır.

Ölüm tanrısı diyorlar, Hz. Azrail değil 
midir o? Bereket tanrıçası, Baküs di-
yorlar. Cenab-ı Allah’ın Rezzak ismi de-
ğil midir o?

Kurban Yardımlaşma Değildir

Kurban, sadece Allah için 
kan akıtmak ve kurban etini 
fakirlere dağıtmaktan mı 
ibarettir?

Allah, yarattığı bütün mahlûkattan 
gayrıdır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Al-
lah'a olan ikram onun mahlûkuna olan 
ikramla yerine getirilir. Dolayısıyla kur-
banı Allah için, eti fukara için mantığı 
doğru değildir. O da yirminci asır ma-
teryalist rüzgârları tesiri ile yardımlaş-
ma seviyesine indirgenmiştir. 

Kurban yardımlaşma değildir. O za-
man Allah "Kasaptan et alın, fukaraya 
verin." derdi. Böyle bir düşünce olmaz. 
Resulullah (s.a.v) buyuruyor ki: "Kurba-
nı üçe bölün." Kurbanı kesmekle ortaya 
bir hâsıla çıkıyor. "O hasılayı üçe bölün: 

Birini siz yiyin, birini ahbabınıza, kom-
şularınıza verin, birini de fukaraya ve-
rin."

"Bütün bir kurbanı fukaraya verin" de-
miyor. Sen dersin ki: "Hayır ben hepsini 
fukaraya vermek istiyorum." O zaman 
sen kendi isteğinin icat ettiği dindesin. 

Ben Resulullah’ın dinindeyim. Ben kur-
banımı üçe bölerim. Efendimiz hazret-
lerinin (s.a.v) gösterdiği usulden baş-
ka usullere kaymak, onun gösterdiği 
prensiplerden başka prensipler icat et-
mek, farkında olmadan İslam dairesinin 
dışına çıkmak demektir. 

KURBANI
ET HALİNE 
GETİRMEYİN

Ahmet Musa Bala  
 ahmetmusabala

Fotoğraflar: Ahmet Yıldırım

Gece ve gündüz de 
birbirini takip eder, 
ölüm ve hayat da 
birbirini takip eder. Ana 
karnından ölmeseydik 
dünyaya doğamazdık. 
Dünyadan ölmezsek 
ahirete doğamayız.

Allah, yarattığı bütün mahlûkattan gayrıdır. Hiçbir şeye 
ihtiyacı yoktur. Allah'a olan ikram onun mahlûkuna olan 

ikramla yerine getirilir. Dolayısıyla kurbanı Allah için, eti fukara 
için mantığı doğru değildir.

KİMDİR?

Ömer Tuğrul İnançer, Türk tasavvuf 

düşüncesinin en önemli isimlerinden 

biridir. 1946'da Bursa'da doğar. Asıl 

mesleği avukatlıktır. Hukuk fakülte-

sini bitirmiştir. İstanbul Tarihi Türk 

Musikisi'nin Müdürlüğünü yapmıştır. 

"Dinle Neyden", "Vakte Karşı Sözler", 

"Muhabbet Peygamberi", "Mübarek 

Vakitler" başta olmak üzere 10'u aş-

kın kitabı vardır. TRT ve diğer TV ka-

nalları ile radyolarda çeşitli program-

lar yapmıştır. Serdivan Fikir Sanat 

Akademisi'nde belirli zamanlarda 

ders vermektedir.
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bütün önümüzdeki günler daha çirkin" 
anlayışı ne kadar yanlışsa; aynı şekil-
de "bütün eskiler çirkin önümüzdeki 
günler daha güzel" anlayışı da o kadar 
yanlıştır.

Keşkeler Şeytanı Sevindirir

İyilik ve güzellik, iyilik ve doğruluk; 

güzellik, çirkinlik, yanlışlık, istikamet 
bunlar hep birbirini takip eden şeyler-
dir. Gece ve gündüz de birbirini takip 
eder, ölüm ve hayat da birbirini takip 
eder. Ana karnından ölmeseydik dün-
yaya doğamazdık. Dünyadan ölmez-
sek ahirete doğamayız. Onun için bu 
eski bayramlar lafını, hele hele hasretle 
anmak...

Efendim pişman olduğunuz şeyler var 
mı? Var da, keşke demek şeytanı se-
vindirir. Ayrıca pişman olduğun şeyi bir 
daha yapmamak, pişmanlığı gideren 
bir şeydir. Hadis var: "minezzembi ke-
men la zenbe leh". Cuma günü hutbe-
lerde okunur.

"Pişman olup yaptığı hatayı bir daha 
işlemeyen hiç işlememiş gibidir" buyu-
ruyor efendimiz. Dolayısıyla eski ha-
talarımı niye tekrar canlandırayım, bir 
daha yapmamaya çalışıyorum.

Çocukluğunuzun 
bayramlarına dair aklınızda 
neler kaldı diye sorsak.

Evvela şehirlerin değiştiğini, hayat tar-
zının değiştiğini, insanların değiştiğini 
ve bu değişmenin de kıyamete kadar 
var olacağını kabul etmek lazım. Biz 
eskiden bahçeli evlerde otururduk. Her 
evin bahçesi vardı. Hatta o bahçelerde 
hayvanlar da olurdu. Koyun, kuzu, keçi, 
kedi, köpek, kaz, ördek, tavuk bunlarda 
olurdu ve kurbanlar bahçelerde kesilir-
di.

Sonra bahçeler bitti, çok para kazana-
cağız diye apartmanlar yaptık, birbi-
rine bitişik hava almayan meskenler. 
Dolayısıyla boş yer kalmadı, ancak yol 
kenarları, boş arsalar, eski yangın yer-
leri bunlar dolana kadar ve bir takım 
ağzı karalar Kurban Bayramı'nı vahşet 
olarak reklam ettiler, empoze ettiler. 
Onlara bu fırsatı veren Müslümanlar da 
onlar kadar kabahatli. 

Devlet Milletin Hizmetkârıdır

Ahali, devletten ve kamu görevlilerin-
den ne istediğini bilmek durumundadır. 
Devlet ahalinin hizmetkârıdır, amiri 

değildir. Devlet milletin hizmetkârıdır. 
Hizmet için kurulmuş bir kurum, öyle 
olması lazım, bunu ahalinin hizmet-
kârına ifade etmesi lazım. Bunu ifade 
edemediler ama neyse ki devlet, bele-
diyeler kurban kesme yerleri yaptılar. 
Şimdi o biraz azaldı ama yetersiz oluğu 
için hâlâ yol kenarlarına çıkanlar var.

Demek ki şehirler değişti, nüfus kala-
balıklaştı. Senede bir gün veya bile-
medin iki gün yapılacak bir işlem için 
kamu bu kadar kaynak ayıramıyor diye 
bahane üretilebilir, he bahanelere sı-
ğınanlar zaman içinde bahanelere esir 
olurlar. Bahane üretilmez hizmette, 
bunu yapmaya mecburlar. Eskiye göre 
iyi ama henüz istenilen yerlerde değil 
kurban kesme yerleri, bu şehir hayatın-
da önemli bir şey. 

Temizlik ne yazık ki Müslümanlardan 
istenen seviyede değil. Orijinal hadis: 
"en nezafetü minel iman". Nezafet te-
mizlik değildir, yalnızca. Temizlik ve 
zarafet ve incelik bir arada, nezafet o 
demektir, nazif o demektir. İman sahip-
lerinde bu incelik ve temizlik olur.

Kurbanı kesiyor yatıp kalkıyor namaz 
kılacağım diye, aç kalıyor oruç tutaca-
ğım diye ama hala nazif değil. Olmaz. 
Hâsılı kurban kesmenin kalıntısı olma-
malıdır, hayvan bile pislediği yeri örter, 
o pisliği açıkta bırakanlar hayvan bile 
değil. "Çok ağır söylüyorsun!". Ee hafi-
finden anlamıyor millet, ne yapayım?

Kurbanı Arz Etmek

Kurbanı et haline indirgemek İslam'ı 
anlamamaktır. Mühim olan kurbanı 
arz etmektir. "Yarabbi senin rızan için 
İbrahim (a.s.) gibi yavrumu bile kes-
meye razıyım ama sen ona bir zibh-i 
azim ikram buyurdun ben de aynı şeyi 
yapıyorum. Beni de kendine bu sebep-
ten yakın et." demiş oluyoruz esasında. 
Bunu ister dilin ile söyle, ister söyleme; 
fiilen demiş oluyorsun zaten. 

"Ye'tiyekel yakîn" (Hicr/99) diyor Allah, 
ayet-i kerimede. "Yakîn olana kadar 
ibadete devam et.” Can vermedikten 
sonra yakınlık olmaz; zira daima ara-
da bir dünya, bir masiva perdesi var-
dır. Resulullah Efendimiz (s.a.v) kadar 
kimse Allah'a yakın değildir, ama dün-
yayı terk ederken ne buyurdu: "Refik-i 
Âlâ'ya gidiyorum" yani “yüce dosta”.

Kurban Kesmenin Usûlü

Her şeyin bir usûlü var. 
Kurban kesmenin usûlü nedir?

Kurban kesme zamanı; yani Eyyam-ı 
Nahr denen zaman içinde, Zilhicce’nin 
10. Günü güneş doğduktan sonra kendi 
müçtehidimize göre söylersek, İmam-ı 
Azam hazretleri: "Bayramın 4. günü 
ikindi namazı vaktine kadar cebinde bir 
kurban kesecek para olup da kesme-
yen mescidimize gelmesin diyor.” Ama 
zekât öyle değil.

Cebinde paran olabilir ancak üzerinden 
bir sene geçmemişse zekât vermek zo-
runda değilsin. Hâsılı kurbanda o üç bu-
çuk günlük zaman içinde bir kurban ke-
secek paran varsa kurbanı keseceksin.

Diyelim ki fukarasın ama bir sene içinde 
bir koyun yiyecek kadar et alıyorsun. 
O zaman sen de kurban bayramında 
kurbanını kesersin. “Hak için kurban, 
küp için kavurma” yaparsın. Bir sene 
boyunca onu yersin. Hem de tamamını 
yiyebilirsin. Efendimizin üçe bölün de-
mesi orta halli ve zengin Müslümanlar 
içindir.

Hem bu anlattıklarınız 
üzerine, hem de dışında 
toplumumuzda pek çok 
konuda yanlış algılar var. 
Bunları nasıl aşarız?

Önce doğrusunu öğrenerek. Sonra 
örnekleri artırarak. Toplum her şeyi 
cinsiyetle ölçmeye başladı. İlle de bir 
cinsiyet hastalığıdır gidiyor. Bu mantık 
Yahudi zihniyetidir. Biri çıkıyor med-
yada: ”On üç yaşını geçmiş kız çocuğu 
öpülmez.” diyor. Yok, efendim doğru 
değilmiş, öpülemezmiş, olmazmış böy-
le şey. 

Doktor Senai Demirci ile bir Ramazan 
iftar programında fena halde tenkit et-
tim bu adamı. Bir müddet sonra Aralık 

Ayı'nda Konya’da bir açık oturum yapı-
lacak, televizyonda da verilecek. 

Program için hazırlık yapılırken ben de 
bir köşe de oturuyordum. "Hoş geldi-
niz efendim." dedi, bir hanım kızımız. 
"Sen hoş geldin." dedim. "Sen benden 
ufaksın. Sen 69 doğumlu değilsin, daha 
sonra doğdun. Konya'ya 69'dan beri 
her sene geliyorum.

Senden eskiyim", diye latife yaptım. 
"Ben teşekkür etmek için sizi rahatsız 
ettim." dedi. "Estağfurullah, ne se-
beple?" diye sordum. "Ben, üniversite 
üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bu bayram 
beni babam ilk defa öptü" dedi ve göz-
leri buğulandı. Yavrusunu öpmeyen 
baba! Resulullah böyle mi yapıyor?

Askerde rastladım, aslan gibi delikanlı 
kan görünce bayılıyor. Bu adam ço-
cukluğunda kurban görseydi, kesseydi, 
kurban kesilen ailede yetişseydi; baba-
sına, dedesine yardım etseydi böyle mi 
olurdu?

Siz de “Nerde o eski 
bayramlar?” dediğiniz oluyor 
mu?

'Dem bu dem'dir. Yani 'gün, bugündür'. 
Bayram günü de öyle. Önümüzdeki 
bayram ne olacak? Bunu kimse bile-
mez. Belli mi, senediniz mi var? "Ee 
geçen bayram böyleydi", iyide o geçti 
bitti.

Onun için "bütün eskiler daha güzel, 

Kurban yardımlaşma değildir. O zaman Allah "Kasaptan et alın, 
fukaraya verin." derdi. Böyle bir düşünce olmaz. Resulullah 

(s.a.v) buyuruyor ki: "Kurbanı üçe bölün."
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HABER HABER

 Serdivan Belediyesi’nin vizyon 
projesi olarak görülen 54. Cadde’nin 
ihalesini alan Turkmall ve YU Group or-
tak girişimi, proje kapsamında ilçenin 
ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına 
renk getirecek. 

28 Ayda Bitecek

Sakarya’nın sosyal yaşamında yepyeni 
bir adres olacak 54. Cadde; perakende 
sektörü ile şehir yaşamını birleştiren, 
mağazacılık konusunda tek bir binaya 
bağlı kalmadan şehir ile bir arada de-
vam edecek sayılı örneklerden biri ola-

rak öne çıkıyor. Konut, ofis, home-ofis 
ve cadde mağazalarının yer alacağı 
52.000 metrekarelik alanda geliştiri-
lecek projenin 28 ay içinde tamamlan-
ması bekleniyor. 

Sadece Sedivan’a 
DeğilBölgeye Hitap Edecek

Turkmall; 24 yıldır süren gayrimenkul 
ve perakende geliştirme yatırımlarını, 
bu yıl YU Group ile güçlerini birleşti-
rerek konut ve karma projelerle de 
sürdürecek. Turkmall; daha öncesinde 
Türkiye’de ve yurt dışında 3 milyon 

metrekarenin üzerinde konut, ofis ve 
iş merkezi teslim etmiş olan YU Group 
ile başlayan konut ve karma projeler 
işbirliğine Maslak, İstanbul’da yer alan 
UNIQ Rezidans’ın ardından Sakarya’da-
ki eşsiz 54. Cadde projesi ile devam edi-
yor. Sakarya’nın yeni merkezi olacak 
54. Cadde, Sakarya’nın yanı sıra Düzce, 
Akyazı ve Hendek’e de hitap edecek. 

54. Cadde Hayırlı Olsun

Vizyon proje ile ilgili hayırlı olsun te-
mennisinde bulunan Serdivan Belediye 
Başkanı Yusuf Alemdar, gayrimenkul 
yatırımcılarının önemli temsilcilerinden 
biri olan Turkmall  ve YU Group’un Ser-
divan’da ortaklaşa gerçekleştireceği 
54. Cadde Projesi’nin, Sakarya başta 
olmak üzere tüm bölgeye hitap edece-
ğini söyledi. 

 Serdivan Fikir Sanat’tan 15 
Temmuz’a Özel Belgesel

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Aka-
demisi’nin yapımcılığını üstlendiği ve 
Sakarya Üniversitesi Öğr. Gör. Aybars 
Bora Kahyaoğlu’nun yönetmenliğini 
yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimin-
de Sakarya’da yazılan destanı konu 
alan “Cephe Sakarya: Darbeye Karşı 
Kol Kola" adlı belgeselin galası 2 Eylül 
Cuma günü saat 20.30’da Serdivan Be-
lediyesi Kongre Merkezi’nde yapılacak. 

"O tarihi gecede Sakarya'da neler 
oldu?" sorusundan hareketle ortaya 
çıkan belgeselde; Sakarya Valiliği’ndeki 

darbe girişimini 
bastıran kah-
ramanların ve bu girişimde gazi olan 
vatandaşlarımızın neler yaşadıkları-
na dair anlatımlar, o geceye dair daha 
önce yayınlanmamış çarpıcı görüntü-
lerle aktarılacak.

15 Temmuz Bir Kahramanlık 
Destanı!

Çanakkale ve İstiklal harbi ruhuyla 
tankların önüne yatan ve kurşunla-
ra aldırış etmeden canını hiçe sayan 
isimsiz kahramanlara ithafen hazırla-
nan belgeselde; Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile Kent Mey-

danı’nda toplanan kalabalığın, şehir 
merkezine 20 km. uzaklıktaki Sakarya 
Valiliği'ne nasıl yönlendirildiği, cuntacı 
hainlerin sivil halkın üzerine acımasız-
ca ateş açarak 14 vatandaşımızı nasıl 
yaraladıkları ve camilerden yankılanan 
ezan ve sâlâ sesleriyle birlikte yapılan 
anonslardan sonra iyice artan kalabalı-
ğın, Valilik binasını kısa sürede darbeci-
lerden nasıl kurtardığına dair görüntü-
ler ve röportajlar yer alıyor.

Tüm Halkımız Galaya Davetli

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi Fikir 
Sanat Akademisi’nden yapılan açık-

lamada;  darbe girişiminde Ankara ve 
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin 
her köşesinde olduğu gibi, üçüncü cep-
he olan Sakarya’da da milletin cunta-
cılara hak ettikleri cevabı korkusuzca 
verdiklerinin altı çizilerek; 2 Eylül Cuma 
günü saat 20.30'da Serdivan Belediyesi 
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 
"Cephe Sakarya: Darbeye Karşı Kol 
Kola" isimli belgeselin galasına tüm va-
tandaşların davetli olduğu bildirildi. 

 Yüzyılın en büyük felaketi olarak 
nitelendirilen ve ülkeyi yasa boğan 17 
Ağustos Depremi, 17. yılını geride bıra-
kırken, deprem şehitleri Serdivan Me-
zarlığı girişindeki 17 Ağustos Deprem 
Şehitliği Anıtı önünde dualarla anıldı.

Serdivan Belediyesi tarafından organi-
ze edilen anma etkinliğine; OHAL’den 
sorumlu Sakarya Vali Yardımcısı ve 
Serdivan Kaymakamı Bekir Dınkırcı, 
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alem-
dar, depremde yaşamlarını yitirenlerin 
yakınları ve vatandaşlar katıldı. 

Deprem Şehitleri İle Beraber 
15 Temmuz Şehitleri de Anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başla-
yan programda Serdivan Sapak Camii 
Müezzini Mustafa Çokkahraman ta-

rafından okunan Kuran-ı 
Kerim Tilaveti sonrasında 
Serdivan Müftüsü Ömer 
Yay tarafından tüm dep-
rem şehitleri ve 15 Temmuz 
demokrasi şehitleri için 
dua edildi.

Programda bir konuşma 
yapan OHAL’den sorumlu 
Sakarya Vali Yardımcısı ve 
Serdivan Kaymakamı Bekir 

Dınkırcı, birlik ve beraberliğin önemine 
değinerek, “Bilimsel bazdaki çalışma-
ları bir olarak, diri olarak geliştirmek 
ve sonuçlandırmak zorundayız. Bunu 
yaptığımız takdirde Türkiye Cumhuri-
yeti’nin aydınlık yarınları olduğuna yü-
rekten inanıyorum.” dedi.

Anma etkinliğine katılımın yoğun oldu-
ğu gözlenirken, yaşadıkları acıyı yıllar 
geçmesine rağmen unutamadıklarını 
dile getiren deprem şehitlerinin yakın-
ları, 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde 
bulunan yakınlarının mezarı başında 
duygu dolu anlar yaşadı. 

 Serdivan Ajans’ın darbe 
özel 15. sayısı çıktı. 

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor 
günlerde Serdivan Ajans gazeteniz, 
darbe gecesini dakika dakika ince-
leyip, o saatlerde Ankara’da, İstan-
bul’da, Sakarya’da neler olduğunu 
konu alan geniş bir özel sayı hazır-
ladı.

Gazete içindeki "Darbe girişimi ger-
çekleşseydi bizleri neler bekliyor-
du?" başlıklı yazı gözardı edilen du-
rumları gözönüne getirmeye çalıştı. 
akıllardan silinmeyecek karelere şa-
hitlik eden milletimiz o geceyi tekrar 

tekrar hatırlatacak arşivlik bir sayı 
oldu.

Tanınmış pek çok isimle darbe gecesi 
hakkında röportajlar yapan gazete 
ayrıca o gecenin kahramanları ile 
de görüştü. Bu isimler arasında ya-
zar, gazeteci, yönetmen, televizyon 
programcısı isimler var.

O gece hayatını kaybeden kahra-
man şehitlerimizin - her biri yürek 
dağlayan- hikayeleri anlatıldı. Darbe 
girişimi medyada, basında nasıl yer 
aldı, gazetelerin o sabah manşeti ne 
oldu bütün hepsini detaylı bir şekilde 
Kapsamlı bir çalışma sonucu ortaya 

çıkan ve çok konuşulan Darbe Özel 
Sayısı herkesin kitaplığında mutlaka 
bulundurmak isteyeceği nitelikte. 
Serdivan Ajans sizler için hazırladı. 
Kapsamlı bir çalışma sonucu ortaya 
çıkan ve çok konuşulan Darbe Özel 
Sayısı herkesin kitaplığında mutlaka 
bulundurmak isteyeceği nitelikte. 

Oldukça rağbet gören 15. Sayı’yı te-
min etmek isteyenler Serdivan Be-
lediyesi ve Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisinden ücretsiz alabilirler. 

Merakla Beklenen Mega Projede 

İmzalar Atıldı 

CEPHE SAKARYA:
Darbeye Karşı

Kol Kola

17 Ağustos Şehitleri 

17. Yılında Dualarla Anıldı Serdivan Ajans’ın Çok Konuşulan

Darbe Özel Sayısı Çıktı

Zeynep Sena Tuna [zynpsntn] Ömer Taş [tas.omer@gmail.com]
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Önce yavaş yavaş işgal edildiler. Sonra kendi evlerinden 

kovuldular. Tel örgüler ve tutuklanmış Filistinliler... 1969

1979 yılında İstanbul'da bir aile. Sarışın çocuk ailesiyle yürü-

düğü için çok neşeli. Richard Kalvar

Şehzad mülteci kampında sinek arabasının peşinden koştu-ran çocuklar. 2009, Pakistan"Babamı öldürmemişler gibi, topraklarımızı işgal 

etmemişler gibi çek." Çeçen yetim, artık bir sokak 

çocuğu... 1996

Mandela posterine tırmanmış ilk defa 

seçimle gelen bir devlet başkanını, 

Nelson Mandela'yı bekliyorlar. 1994 

Madde bağımlısı aile 4 yaşındaki kızlarına doğduğu günden beri şekerli suyla karıştırılmış eroin veriyor. 2006, Burma

Hazırlayan: Abdullah Kibritçi   akibritci

Hazırlayan:

Safure Nermin Öz  
 nerminleyl

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci’nin bir dönem 
köşe yazarlığı yaptığı “Milli Gazete”de yazmış 
olduğu deneme yazılarının derlemesinden oluşur 
Tüfeksiz Hareketler. Yazılarını genel olarak gün-
cel konulardan seçen Tenekeci, kendine has üs-
lubuyla gündemin analizini yapar okuyucusuna. 
Yazılarının güncel olduğunu söylesek de günübir-
lik değil, tüm zamanlara hitap eden, değişmeyen 
konulardır. Bu konuların odak noktası olarak Al-
lah inancını ve ahlakı görebiliriz.

Oldukça yalın bir dile sahip olan Tenekeci çoğu 
zaman yüreğinizin sesine tercüman olur. İçimiz-
den biri gibidir, samimidir, insanının derdine va-
kıftır ve yeri geldiğinde de özeleştiri yapmaktan 
çekinmez. 

Kitapta altını çizeceğiniz birçok cümleyle karşıla-
şırsınız. Cuk diye yerine oturan tespitleri karşısın-
da "ne de güzel dedin be abi" demekten kendinizi 
alamazsınız. “Özlediğim veya heves ettiğim dün-
ya ile içinde bulunduğum dünya arasında, kabul 
etmek gerekir ki, dünya kadar fark var.” Ne der-
siniz sizce de öyle değil mi?

Velhasıl İbrahim Tenekeci eserleriyle kütüpha-
nenizde yer almaya hakkı olan yazarlarımızdan 
birisidir. Bütün kitaplarını en acilinden tavsiye 
ederiz. Bol okumalar dileğiyle…

Tüfeksiz Hareketler
İbrahim Tenekeci

Profil Yayınları

1

"Dünya, insanı delirtecek kadar güzel mi? Bilmi-
yorum. Bildiğim şu ki meczuplar ve deliler bana 
merhamet adlı bir yarayı hatırlatırlar her zaman."

Hepimizin hayatında gördüğü, tanıdığı bir deli 
vardır. Her an her yerde aniden karşımıza çıka-
bilirler. Çoğu zaman neden bu hale geldiklerini, 
hayatın onlara nasıl bir oyun oynadığını bilme-
den sadece acıyarak bakar ve yolumuza devam 
ederiz. 

Zeki Bulduk, delilere sadece bakmakla kalma-
mış, onların hayatlarına dâhil olmuş, hikayelerini 
araştırmış ve yazmayı kendisine bir borç bilmiş. 

Bu alanda yazılan ilk kitap olma özelliği taşıyan 
"Müstesna Deliler Albümü" nde Deli Döne, Safai, 
Çıta, Ahraz, Çöllo, Fatma abla, Çete, Hasan Keten 
Kemul, Tuncay ve Atilla gibi delilerin hikayelerini 
görürüz. Yazar bu kitabında "merhametsiz dün-
yanın merhametli çocuklarını göstermeye çalış-
tığını" söyler. 

Allah'ın garipleri olarak nitelediği delilerin şehri 
terk ettiği zaman şehirlerin yok olacağına ina-
nan yazar, delilerle şehirleri özleştirir. Son olarak 
da Ömer Muhtar, Zorba, Hilmi Oflaz'da kitapta 
görebileceğiniz isimlerden. Züleyha, Boğazın Su-
larına Atılan Kitap, Göçtü Kervan gibi kitapların 
yazarı Zeki Bulduk, çağdaş bir Türk yazarımızdır. 

Müstesna Deliler Albümü
Zeki Bulduk

Hayykitap

2

Umberto Eco'nun ilk romanı "Gülün Adı" kitabın-
dan sonra ikinci romanı olan "Foucault Sarkacı" 
bildiğimiz roman türlerinden farklı bir yapı olma 
özelliği taşır. Romanın çevirmeni olan Şadan Ka-
radeniz "Foucault Sarkacı" kitabını "Kısaca, irras-
yonel düşüncenin 500 yıllık tarihinin 500 küsur 
sayfalık bir serüveni: Pozitif bilimin yanı sıra, 
uzantıları günümüze dek süregelen, gizli bilim-
lerin, Ortaçağı da kapsayan çok uzun bir zaman 
dilimi içinde bilimbüyü kardeşliğinin öyküsü." 
olarak niteler. 

Kitap, 14. yüzyılda Templier tarikatının çözül-
mesiyle başlar. Bu çözülmeyle başlayan dünya 
çapındaki bir hayali entrikayı konu alır. Romanda 
entrika ve gerçek iç içedir. Romanın kahramanları 
ise Casaubon, Belbo ve Diotallevi adlı üç kişidir. 

Kitap ismini, Fransız fizikçi Léon Foucault'un, 
"Foucault Sarkacı" adı verilen,  ilk defa deneysel 
olarak dünyanın kendi ekseni etrafında döndü-
ğünü kanıtlayan sarkaç düzeneğinden alır. 

On bölümden oluşan kitap Kabala'daki on sefiro-
tu referans alır. Kitabın ilk bölümü biraz sıkıcı olsa 
da konuyu anlamak ve bütünü görmek için kita-
bın tamamını sabırla okumanız gerekmektedir. 

Foucault Sarkacı
Umberto Eco

Can Yayınları

3
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Romanın kahramanı Harry yani diğer 
adıyla Bozkırkurdu üzerinden, Her-
mann kitabında yalnızlık, ikiyüzlülük, 
bireyin parçalanmışlığı gibi olguları iş-
ler. 

Bozkırkurdu, yirmi beş sene önce ziya-
rete gittiği şehre on aylığına yerleşen 
yaklaşık elli yaşlarında olan Harry'nin 

bir arkadaşının rehberliğinde başladığı 
öğrenim süreci sayesinde içine düştü-
ğü derin depresyondan ve insanlara 
karşı olan nefretinin üstesinden gel-
mesinin hikayesidir. Bir alt tabaka halk-
çısı olarak yetişen Harry, şiir, felsefe ve 
müzikle ilgilenmiş; Mozart ve Geothe 
uzmanı olarak öne çıkmıştır.  

İnsanın içine düştüğü ikilemi anlatan 
Hermann, bireyin bir yönüyle ermişlik 
idealiyle tanrıya yaklaşma çabasında 
olduğunu, diğer bir yönüyle ise kendini 
duygularının isteklerine teslim edip an-

lık hazların peşine düşmesi olarak ele 
alır. Yani ona göre insan içinde iki insanı 
barındırır: tanrısal ve şeytansal.

Görüntü olarak tek bir beden gibi görü-
nen insan aslında birçok ruhu ve benliği 
barındırır. Bu yüzden insan her an kar-
şımıza farklı bir yüzle çıkabilir.              
                                                                                                  
Hermann'ın 1927 yılında yayımlanan bu 
romanı Hermann'ın eski egolarından 
biri olan Harry'nin derin ruhsal hasta-
lığının işlendiği bir hikayedir.  

Bozkırkurdu
Hermann Hesse

Yapı Kredi Yayınları

4

Bilge kral olarak tarihe adını yazdırmış 
olan ve ismi Bosna Hersek'in özgürlük 
mücadelesiyle özdeşleşen, iyi bir dev-
let adamı olmanın yanında önemli bir 
düşünür olan Aliya'nın, zindanda yaz-
dığı notlardan oluşur "Özgürlüğe Kaçı-
şım" kitabı. 

Aliya, Bosna halkının tekrar dirilmesi 
için verdiği mücadele boyunca defalar-

ca yargılanmış ve hapse girmiştir. Uzun 
yıllar hapiste kalan Aliya'nın özgürlü-
ğüne zincir vuran zihniyet, fikirlerine 
zincir vurmaya güç yetirememiş, kale-
minin mücadelesine engel olamamıştır.  

İnsanoğlunun en temel sorunları olan 
'varlık', 'din', 'özgürlük' gibi konuların 
felsefi çözümlemelerini içeren metinle-
rin yanı sıra, Aliya'nın en önemli eserle-
ri arasında olan "Doğu ve Batı Arasında 
İslam" isimli çalışmasındaki düşüncele-
rinin geliştirilmiş ve gözlen geçirilmiş 
yeni bir bölümün esere dahil edilmesi 

kitabın önemini arttıran, okunmasını 
gerekli kılan unsurlardır.  

Çağdaş İslam düşüncesinin en parlak 
eseri olarak görülen "Özgürlüğe Kaçı-
şım" kitabıyla düşünce dünyamızı zen-
ginleştiren bilge kral Aliya, bize daha 
çok düşünmemiz gerektiğini söylüyor.  

Yoğun düşüncelerden oluşan metin-
lerde fikri derinliği görecek ve Aliya'nın 
bilgeliğine bir daha şahit olacaksınız. 
Bol düşünceler...

Özgürlüğe Kaçışım
Aliya İzzetbegoviç

Klasik Yayınları

5

Ben, Öteki ve Ötesi
İbrahim Kalın

İnsan Yayınları

Fragmanlar
Herakleitos

Kabalcı Yayınları

Beş Şehir (Notlarıyla)
Ahmet Hamdi Tanpınar

Dergâh Yayınları

Mıstık Seni 
Anlamıyoruz
Tülin Kozikoğlu

İletişim Yayınları

Dijital Çağda
Müslüman Kalmak
Nazife Şişman

İnsan Yayınları

Musikiye Adanmış 
Bir Ömür
Ergün Balcı

Nefes Yayıncılık

Kötü Alışkanlıklara 
İyi Öneriler
Şermin Çarkacı

Elma Yayınevi

Medeniyetler ve
Şehirler
Ahmet Davutoğlu

Küre Yayınları

Kudüs'ün 
Gizemli Tarihi
Pelin Çift

Destek Yayınları

OZ
Adam Fawer

April Yayıncılık

Küçük Prens
Antoine de Saint-
Exupéry

Karbon Kitaplar

Türkiye'nin 
Maarif Davası
Nurettin Topçu

Dergâh Yayınları

Yeni Çıkanlar

Çok Satanlar

En çok satan kitap bilgileri Kitapyurdu, Babil ve  İdefix sitelerinin 
verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. (Eylül 2016)

Sevmek Zamanı

Yönetmen:  Metin Erksan
Oyuncular:  Müsfik Kenter, Sema Özcan, Süleyman Tekcan
Tür:   Drama, Romantik
IMDB:  8.4

“Sevmek Zamanı” yönetmen Metin 
Erksan’ın 1965 yılında çekmiş olduğu 
filmi. Beyaz perdede gösterime gir-
memiş olan bu film dönemine göre 
oldukça farklı bir yapıt. Filmde sure-
te âşık olma konusu işlenirken, aşka 
farklı bir bakış açısı getiriyor. 

Boyacılık yaparak geçinen Halil 
(Müşfik Kenter), ustasıyla beraber 
boyamak için gittiği bir köşkte gör-
düğü fotoğrafa âşık olur. Zaman 
zaman köşke giderek saatlerce fo-
toğrafı seyreder. Yağmurlu bir gün 
yine fotoğrafı seyrederken fotoğra-
fın sahibi olan Meral (Sema Özcan) 

arkadaşlarıyla köşke gelir. Gördüğü 
manzara karşısında şaşıran Meral, 
Halil’in tertemiz ve karşılıksız olan 
aşkından oldukça etkilenir. Bu aşka 
karşılık vermek ister ancak Halil ka-
bul etmez, fotoğrafla arasına kim-
seyi sokmak istemez ve olaylar bu 
şekilde gelişir.
  
Klasik “Yeşilçam” filmlerinden ol-
dukça farklı bir yapıya sahip olan 
ama hak ettiği ilgiyi de göremeyen  
“Sevmek Zamanı” etkileyici bir aşk 
filmi ve siyah-beyaz nostalji film se-
verler için keyifle izlenecek nitelikte. 
Film birkaç defa TRT de ve birkaç 
defa da özel kanallarda yayınlan-
mıştır.

2
Papatya
Daiys
Yönetmen:  Wai-keung Lau
Oyuncular:  Ji-hyun Jun, Woo-sung Jung, Sung-jae Lee
 Tür:   Bilim Kurgu,  Aksiyon, Gerilim, Macera
 Romantik, Dram
IMDB:  7.6

Hye-young (Ji-hyun Jun), Amster-
dam’ın en işlek caddesinde resim 
yaparak geçinen genç ve güzel bir 
kızdır.

Bir gün papatya tarlasında resim 
çizmek için derenin üstündeki kü-
tükten geçerken suya düşer.  Bu 
arada uzaktan bir göz onu izlemek-
tedir. Bu kişi kiralık katil olan Park Yi 
(Woo-sung Jung)’dir.

Hye-young bir süre sonra tekrar pa-
patya tarlasına gittiğinde derenin 
üstüne bir köprü yapıldığını görür. 

Teşekkür için yaptığı tabloyu oraya 

bırakır. O günden sonra gizemli biri 
her gün saat 4.15 de dükkânın ka-
pısına bir demet papatya bırakır ve 
çiçekçi diye bağırır.

Hye-young bu gizemli hayranına 
âşık olur ama ne kadar istese de bu 
kişinin kim olduğunu öğrenemez. 
Bir gün meydanda resim yaparken 
elinde bir demet çiçekle bir adam 
gelir ve kendisinin resmini yapma-
sını ister. Jeong Woo (Sung-jae Lee) 
bir polistir ve bir iş için oradadır. 

Bu adam gerçekten Hye-young'un 
beklediği kişi midir, yoksa yanılıyor 
mudur? Sürprizlerle dolu bir film, iyi 
seyirler.

3

Umudunu Kaybetme
The Pursuit of Happyness

Yönetmen:  Gabriele Muccino
Oyuncular:  Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith
Tür:   Biyografi, Drama
IMDB:  8.0

“İnsanlar bir şeyi 
yapamadıklarında sana 
da yapamayacağını 
söylerler…”

İyi bir eş ve aile babası olan Chris 
Gardner (Will Smith) ailesini geçin-
dirmek için tüm çabalarına rağmen 
iyi bir iş bulamaz. Maddi sıkıntıya ve 
zorluklara daha fazla dayanamayan 
eşi evi terk eder. Chris 5 yaşındaki 
oğlu Christopher (Jaden Smith) ile 
bir başına kalmıştır. Bir süre sonra 
da ev sahibi evden çıkarır. Sokaklar-
da kalan Chris oğlu ile birlikte düş-

künler evi, tuvalet, durak vb nereyi 
bulurlarsa orada kalmaya başlarlar. 
Bir yandan da iş aramaya devam 
eder. 

Prestij sahibi bir borsa şirketinin bir 
aylık ücretsiz deneme programına 
dâhil olur ve burada çalışmaya baş-
lar. Umudu bu süreç sonunda gele-
ceği parlak bir işe sahip olabilmektir. 

Tüm bu zorluklarda ayakta kalması-
nı sağlayan güç ise oğlunun sevgisi 
ve güvenidir. 

Gerçek baba ve oğlunun hikâyesini 
izlerken kimi zaman gülecek kimi 
zaman ise gözyaşlarınıza hâkim ola-
mayacaksınız. 

Bir Hayalin Varsa Onu Koru

1

Gördüklerimiz Her 
Zaman Gerçek midir?

Siz Hiç Bir Resme Âşık 
Oldunuz Mu?
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Bab'Aziz

Yönetmen:  Nacer Khemir
Oyuncular:  Parviz Shahinkhou, Maryam Hamid,
 Golshifteh Farahani, Nessim Khaloul
Tür:   Drama
IMDB:  7.6

Bu filmi izlerken mutlaka yanınıza 
bir kalem ve bir not defteri alın. Film 
izlerken not alınır mı demeyin; bazı 
filmler bunu hak eder. Yaşlı bir bilgey-
le, meraklı ve hayat dolu torununun 
masalımsı yol hikâyelerini izlerken, ne 
demek istediğimi anlayacaksınız.

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir’in 11 

Eylül sonrası dünyanın ve medyanın 
yansıttığı İslam algısına karşı bir duruş-
la, bilgelik ve aşk dolu, misafirperver 
ve metanetli bir Müslüman kültürünü 
göstermeye çalıştığını söylediği filmi. 

Film besmeleyle başlıyor ve sonrasında 
Al-i İmran suresinden birkaç ayet oku-
nuyor. 

Yaşlı ve âmâ bir sûfi derviş olan Bab'A-
ziz (Parviz Shahinkhou), küçük kız to-

runu İsthar’la (Maryam Hamid) çölde 
sûfi dervişlerin otuz yılda bir yaptıkları 
toplantıya katılmak için yola çıkarlar. 
Toplantının yeri belli değildir, kaybol-
madan menzilini bulmak ise bir inanç 
meselesidir. Bu yolu bulmak isteyen 
her insan, en değerli şeyini kullanır. Yola 
çıkan Bab'Aziz ve İsthar, çölde farklı 
hikâyelere sahip insanlarla karşılaşırlar. 
İç içe geçen hikâyeler eşliğinde vara-
cakları yere varırlar. Bu varış bir son ve 
aynı zamanda da bir başlangıçtır. İnsan 

neyle karşılaşacağını bilmediği bu baş-
langıçtan korkar; tıpkı anne karnındaki 
dünyadan habersiz bir bebek gibi…

Filmde müziklerin de oldukça etkili bir 
yeri vardır. Ruha dokunan bu müzikler 
sizi filmin içine çeker ve sanki o atmos-
fere dâhil olursunuz. Gerek konusuyla 
gerek müzikleriyle izlediğinize pişman 
olmayacağınız bir film. 

6

Selma

Yönetmen:  Ava DuVernay
Oyuncular:  David Oyelowo, Carmen Ejogo, Tim Roth,
 Tom Wilkinson
Tür:   Biyografi, Dram, Tarih
IMDB:  7.5

Haklı bir mücadelen varsa, engeller 
seni yıldırmasın… 

Amerika’da yıllarca ezilen ve ırkçılık 
yüzünden hakları verilmeyen siyahi-
lerin, Martin Luther King önderliğin-
de oy kullanma ve hakların eşitliği 
için verdikleri özgürlük mücadelele-
rinin beyaz perdeye yansıyan öykü-
sü.

1965’de Alabama eyaletinin Selma 
kentinde Martin Luther King (Da-
vid Oyelowo) ve arkadaşları yapılan 
ırkçılığı ve kendilerine oy kullanma 
hakkının verilmemesini protesto 
etmek için gösteriler düzenlerler. 

İsteklerini yetkili mercilere iletmek 
için Montgomery şehrine kadar 
yürümek isterler. Amaçları Ameri-
kan vatandaşı olarak oy kullanma 
haklarının kendilerine verilmesi için 
gerekli düzenlemelerin yapılmasını 
sağlamaktan başka bir şey değildir. 
Ancak önlerinde engeller vardır. Bu 
hakkı siyahilere vermek istemeyen 
hükümet bunu engellemek için elin-
den geleni yapacaktır. Martin Luther 
ve arkadaşları pes etmezler ve so-
nuna kadar mücadelelerine devam 
ederler. Sonunda başkan Lyndon 
Baines Johnson'ın (Tom Wilkinson) 
harekete geçmesini sağlarlar.  

En İyi Yönetmen ve En İyi Film dahil 
dört dalda Altın Küre adayı olmuş-
tur.

4 Bizim Hikâye

Yönetmen:  Yasin Uslu
Oyuncular:  Cansel Elçin, Haluk Piyes, Sera Tokdemir,
 Naz Elmas
Tür:   Drama, Aksiyon        
IMDB:  5.9

Filmde 12 Eylül darbesi sonrası inan-
cı ve düşüncesinden dolayı yargılanıp 
hapse atılan insanların dramları ve yıl-
lar sonra bir evladın babasının masumi-
yetini ispatlamak için verdiği mücadele 
anlatılıyor.

Yazar olan İsmail (Cansel Elçin), 12 Ey-
lül 1980 darbesi sonrası tutuklanarak 
hapse gönderilir ve kısa bir süre sonra 
hapishanede ölür.

Bir başına kalan karısı Nimet (Sera 
Tokdemir) üçüncü çocuğuna hamiledir. 
Yıllar sonra İsmail’in büyük oğlu Ahmet 
(Haluk Piyes) avukat olur ve babasının 
iadei itibarını geri almak için dava açar. 

Ahmet’in her şeyi bir kenara bırakarak 
sadece bu davaya odaklanması annesi 
Nimet hanımı üzmektedir; ancak Ah-
met davayı sürdürmekte kararlıdır ve 
geç de olsa bu davayı kazanacağına 
emindir. İsmail'in önce günlüğünü ai-
lesine teslim eden mahkeme yapılan 
incelemelerden sonra da suçsuzluğuna 
karar verir. 

Mahkemeyi kazanıp az da olsa acıları 
dinen Ahmet artık yeni bir hayata adım 
atabilecektir. Filmin müziği de izlediği-
niz filmin duygu yoğunluğunu arttıra-
cak nitelikte. 

5

Bir Hayalim Var! Herkesin Bir Hikâyesi 
Var

Bir Yol Hikâyesi

“Dünyadaki ruhlar kadar, Allah’a giden yol vardır.”

 Cumhuriyet devrinin katı fakat ide-
oloji olup olmadığı tartışılan (kurucu) 
Kemalist kimliği, tevarüs eden devlet 
paradigmasında tözsel bir değişime 
gitmeye hiç yanaşmazken, bu mevcut 
ve tevarüs edilen devlet paradigma-
sının şeklî kısımlarında değişikliklere 
gitti. 

Devlet ve devlet seçkinleri ile halk 
arasındaki boşluğun doldurulmaması; 
buna rağmen devlete yabancılaşmış ve 
yalıtılmış olan halkın kendi içerisindeki 
örgütlenme biçimlerine yönelik keyfî 
müdâhaleler; kısmen bütünsel bir red, 
kısmen ise kendisine müdahale edilen 
yapıyı “ehlîleştirme” ve “meşrulaştır-
ma” sistematiği üzerinden gerçekleşti. 
Bunu somut bir biçimde ifade edecek 
olursak; devlet mekanizması Müslü-
manlara, İslâm dinini anca kendi filtre-
sinden geçmiş bir biçimde kabul ede-
bileceğini açık veya örtük bir biçimde 
gösterdi. Devletin filtresinden geçen 
İslâmî anlayışın önderleri için devletle 
yakınlaşabileceği; devletle ittifak içeri-
sinde bir konum alabileceği ve de aynı 
zamanda işlevsel olan çok fazla alan 
yoktu.

Galip Çıkılması Gereken İlişki

Kendisine birden fazla “ok”, yani başka 

bir deyişle vizyon benimseyen ve bun-
dan dolayı da “kompleks” bir hâl aldığı 
iddia edilebilecek olan Kemalist para-
digma, bütünsel olarak Müslümanlara 
asla ve asla hitap edemezdi. Örneğin 
“Kemalist İslâm” gibi bir akım ortaya 
atamazdı, kaldı ki böyle bir derde de 
hiç sahip olmadı. Bütün pozitivizmiy-
le (“hayatta en hakikî mürşit ilimdir”) 
Kemalizm katında, (kendisi ile ilişki ku-
rulması ve bu ilişkiden galip çıkılması 
gereken) tek din İslâmdı ve Kemalist 
paradigma bu konuda gayet netti.

Müslüman kitle devletle olan yakın-
lığını katıksız bir Türkçülük üzerinden 
gerçekleştiremezdi; zira bu Türkçülük 
elitizmden hemen hiç taviz vermedi 
diyebiliriz. Bu Türkçülük akımı, bırakın 
Kürtleri, Lâz kökenli halka bile hitap 
edemeyecek kadar açık ve tavizsizdi. 
Bunu anlamak için Nihal Atsız’ın Kürt-
ler, Lâzlar, Çerkesler ve Çingeneler üze-
rine yazdıklarını incelemek yeterlidir. 

Yeni Bir Sentez

Söz konusu İslâmiyet olduğunda katık-
sız Türkçülük bir anlamda ne yapacağı-
nı şaşırmış bir vaziyetteydi diyebiliriz. 
Her türlü azınlığa karşı (agonist bile de-
ğil) antagonist bir yaklaşıma sahip olan 
Türkçülük-Turancılık, kimlik politikası 

ve kavmiyetçilik yapmayan İslâmiyet 
karşısında hiçbir zaman için en güçlü 
düşman derekesinde olmadı.

Seküler Kemalizm ve katıksız Türkçü-
lük ile İslâmiyet’i bağdaştıramayan ve 
buradan bir popülizm üretemeyen sınıf, 
bu popülizmin kaynağını “Türk-İslâm 
sentezi” diye isimlendirilen “sentezde” 
gördü. Bu duruş biçimi, bir taraftan 
devlet ve devlet mekanizmalarını ve-
rili kabul ederken bu mekanizmaların 
kısmen de olsa değiştirilmesi gerektiği 
düşüncesi ile, Türklük övgüsüne yakın-
lığı ile, İslâm’a yönelik pozitif tavrı ile; 
kısaca Türk – devlete ait – İsâmî olan 
her ne varsa bunları kendi içerisinde 
mündemiç olarak gösterip popülizmini 
bunun üzerine kurdu. 

Yüz yıldan az bir sürede bu popülizm, 
niteliği ile değerli olan neredeyse her 
alandaki başarısını, niceliğin göz bo-
yayıcı cazibesi üzerinden “ispat etme” 
yoluna gitti; büyük büyük cemaatler 
kurmayı düşünsel etkinliğin seçkinli-
ğine, okumanın kendisini okunma ve 
abonelik sayısına, gönülden gelen bağ-
lılığı para ile satın almaya indirgeyerek, 
kısa zamanda yığınla sahte kahraman 
ve akletmeyen bireyler üretti. 
 

Niteliksiz
CEMAAT
Ayhan Koçkaya

 akockaya

Seküler Kemalizm ve 
katıksız Türkçülük 
ile İslâmiyet’i 
bağdaştıramayan ve 
buradan bir popülizm 
üretemeyen sınıf, bu 
popülizmin kaynağını 
“Türk-İslâm sentezi” diye 
isimlendirilen “sentezde” 
gördü.
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 Arap dünyasına perşembe günleri-
ni iple çektiren kadın, Fas’tan Filipinlere 
kadar bütün zamanların en büyük Arap 
sesi, radyolu zamanların sihri, seslerin 
en güzeli, büyük doğaçlama ustası, 
“sesi tam anlamıyla taklit edilemez” 
denilen kişi, hem burjuvayı hem de 
fukarayı kendine hayran bırakan zarif 
insan; Ümmü Gülsüm.

Tahrir meydanındaki mitingler vesi-
lesiyle tekrar hatırladığımız, Mısır’ın 
ve Arap dünyasının en önemli, dünya-
nın da sayılı ses sanatçılarından olan 
Ümmü Gülsüm, yoksul bir ailenin son 
çocuğu olarak Mısır’ın bir köyünde do-

ğar. Doğum tarihi konusunda ihtilaflar 
vardır, ama çoğu kaynak 1904 olduğu-
nu söyler. 

Sesi Kulaktan Kulağa Yayıldı

Babası köy camisinin imamıdır. Ümmü 
Gülsüm’de ilk eğitimini babasından 
alanlardan. Hafız olan babası, ek gelir 
sağlamak amacıyla kendi köyünde ve 
çevre köylerde ilahi ve kasideler oku-
yan biridir. Ümmü Gülsüm’e de ilahiler 
ve Kur’an okutur. Kısa sürede Gül-
süm’ün etkileyici ses güzelliği kulak-
tan kulağa yayılır. Daha iyi ses eğitimi 
alması yönündeki ısrarlara dayanama-

yan ailesi Kahire’ye taşınır. 

Şimdi olduğu gibi o dönemde de Ka-
hire, Arap müziğinin başkentidir. Gül-
süm, Kahire'de zengin ailelerin evlerine 
giderek şarkılar okumaya başlar. Tüm 
Ortadoğu’da tanınması ise, Mısır Rad-
yosu’nun 1934'de kurulmasından ve 
Ümmü Gülsüm’ün şarkılarına yer ver-
mesinden sonra olacaktır.

Devrimi Erteleten İsim

1937’den sonra konserlerini canlı olarak 
yayınlaması için Mısır Radyosu ile an-
laşma yapar. Böylece kendisini görme-

MISIR’IN
DÖRDÜNCÜ PİRAMİDİ

ÜMMÜ GÜLSÜM
Yusuf Temizcan
 yusuftemizcan

“Enta Ömri-Sen Benim 
Ömrümsün” Ümmü 
Gülsüm’ün en önemli 
eseridir. Bugün bile 
büyük bir keyifle her 
yerde dinlenir.

yi hayal bile edemeyecek kadar yoksul 
olan geniş halk kitlelerine ulaşır. Fakat 
Ümmü Gülsüm, geldiği yeri asla unut-
maz. Hayatı boyunca 200 fakir aileye 
maddi destekte bulunur. Zerafetinden 
ve hanımefendiliğinden ödün vermez. 
Siyah-beyaz kayda alınmış ender bir-
kaç videosunda da bunu zaten görüyo-
ruz. Belki bu yüzden Tahrir’de Mısır’ın 
sesi, devrimin bir anlamda motive edici 
gücü olacaktır. Çünkü o yoksul bir ai-
leden gelmişti ve devlet erkanını bile 
derinden etkilemişti. 

Yükselen Arap milliyetçiliğinin etkisiyle 
1969'da Libya’da, Muammer Kaddafi ve 
Abdüsselam Callud liderliğinde planla-
nan darbe gününde Ümmü Gülsüm’ün 
Bingazi’de verdiği konsere geniş halk 
kitlelerinin yanında kraliyet ailesinin 
ve darbe planlayıcılarının da katılması 
üzerine darbe tam beş ay ertelenir. 

Türkiye’de ve dünyanın hemen her böl-
gesinde, halkının ve devlet adamlarının 
ortak sevgisini kazanmış, darbe bile 
erteletebilecek kadar güçlü bir sanatçı 
var mı bilmiyorum.

"Kur’an Mekke’de indi, Mısır’da okun-
du, İstanbul’da yazıldı." kadim öğreti-
sinin Mısır kısmı önemli. Zira Rabbimiz 
bu bölge insanlarına ‘Davudî’ ses deni-
len bir ses yeteneği bahşetmiş. Abdus-
samed’i bilmeyenimiz yoktur. Hepimiz 
onun ‘kısa sûreler’ kasetiyle büyüdük 
ne de olsa. Onu ayrı bir yazı konusu 
yapabiliriz. Ümmü Gülsüm’de işte böy-
le bir ortamda yetişir. İffeti ve ailesi ile 
olan sıkı bağı sebebi ile Arap kızlarına 
örnek teşkil eder.

“Sen Benim Ömrümsün”

Arap ülkeleri dışında pek çok konser 
veren Gülsüm, 1967 Kasım’ında Paris 
Olympia’da Avrupalı dinleyicilerinin 
karşısına çıkar. İnsanlar bilet almak için 
saatlerce kuyrukta beklerler. O Arap 
kimliğinin ete kemiğe bürünmüş hali-
dir. Aynı zamanda sıkı bir vatanperdir. 
Mısır-İsrail (1948) savaşında orduya 
moral için konserler verir. 1952’de Müs-
lüman Kardeşlerin de desteği ile Ab-
dünnasır devrim yaptığında devrimi de 

çoşku ile karşılar. 1967’de ise Arap-İsrail 
savaşında yine halkına büyük destek 
olur. Sevenleri için Gülsüm, Mısır’ın her 
şeyidir. Bir Arap ülkesi olmayan Türki-
ye’de de kendisini severek dinleyen cid-
di bir kitle vardır.

“Enta Ömri-Sen Benim Ömrümsün” 
Ümmü Gülsüm’ün en önemli eseridir. 
Bugün bile büyük bir keyifle her yerde 
dinlenir. O’nun şarkı girişlerinde kullan-
dığı arabesk tonlar Türk arabeskinde 
(eğer varsa böyle bir şey) de bir çok 
şarkıya örnek teşkil eder. Bütün ha-
yatını şarkılarının arkasına koymuş bir 
isimdir O. 

Mısırlılık bilincinin oluşmasına büyük 
katkı sağlamış bir kadın ve büyük bir 
doğaçlama ustasıdır kendisi. Hiç bek-
lenmedik bir anda sözcükleri uzatır 
ya da cümleyi tekrarlar. Şarkılarında 
etkileyici bazı bölümleri o kadar usta-
ca tekrarlar ki seyircilerin heyecandan 
ayağa kalkıp alkışladığını görürsünüz.

Taklit Edilemez Ses

Makamla bestelenmiş şarkıyı süsle-
mek için, makamsal kurallar bütününü 
bozmadan belirli melodi pasajlarını katı 
ritmik biçimlerinden ayırarak kendi 
yorumu ile dinleyicilere sunar. Böylece 
beste ile beste içinde kendi seçtiği bö-
lümlerin yorumları karşı karşıya gelir, 
ortaya çıkan gerilimse dinleyicilerde 
Arapların ‘tarab’ dediği bizim vecd-se-
vinç diyebileceğimiz bir coşku oluştu-
rur. 

Tiz yükleşinin ardından bir sevinç 
ifadesiyle ‘Allah!’ seslerini duymanız 
mümkün. O’nu ilk defa dinleyen ve 
adını bilmeyen, kadın mı yoksa erkek 
mi olduğunu ayırt etmekte zorlanabi-
lir. Bu durum ve etkileyiciliği için ‘tam 
anlamıyla taklit edilemez bir sesi var’ 
denilir.

Ümmü Gülsüm’ü iyi araştırmış, sıkı 
dinleyiciliğini yapmış ve O’nu farklı 
yerlerde yazmış ve anlatmış biri olan 
akademisyen Murat Özyıldırım onu 
tanımlarken bakın ne  diyor: “Ümmü 
Gülsüm için bir tanımlama bulmak-

ta zorlanıyorum. Malumunuz, şark 
memleketlerinde insanlar duygusaldır. 
Nefretleri de aşkları da hep en uç nok-
talarda tarif edilir. O, bu tanımlamalar 
içinde sadece sesiyle değil, her yönüyle 
sevilen bir insan olarak, kendinden en 
çok söz ettiren sanatkâr hanımefendi 
olarak karşımızda -ölümünden yakla-
şık otuz beş yıl sonra bile- dimdik dur-
mayı başararak diğer bütün rakiplerini 
geride bırakan bir figürdür.”

Mısır’da radyolu ve Ümmü Gülsüm’lü 
yıllarda perşembe geceleri hasretle 
beklenir. Herkes radyosunun başında 
O'nu bekler, kendilerince mest olurlar. 
Birkaç filmde oynamışlığı da vardır. 
40'lı yıllarda, Arap-Amerikan gerginliği 
dolayısıyla, Amerikan filmleri gelmez 
Ortadoğu’ya. Film piyasasına Mısır ha-

kimdir. Türkiye’de de gösterilen filmler, 
“Türkçe’ye ilgiyi azaltabileceği” gibi 
saçma sapan bir nedenle yasaklanır. 
Ümmü Gülsüm’ün oynadığı (aynı za-
manda şarkılarını okuduğu) 6 filmde 
bundan nasibini alır.

Ümmü Gülsüm böbrek rahatsızlığı do-
layısıyla hastanededir. Ocak 1975 son-
larında, Al-Ahram gazetesi günlük sağ-
lık bültenleri yayınlar, O'nun hakkında. 
Ulusal Suriye Radyosu hastaneden 
kurduğu telefon bağlantıları ile son du-
rumu aktarır. 4 Şubat 1975’te ise Mısır 
radyosu aralıksız Kur’an yayını yapa-
caktır. Ümmü Gülsüm kalp yetmezliği 
dolayısıyla vefat eder. Çeşitli ülkeler-
den devlet adamları ile tam 5 milyon-
luk halk kitlesi katılır cenazesine. Biz de 
kendisine rahmet diliyoruz. 
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Hazırlayan: Fırat Göktaş [firat.goktas.1905@gmail.com]

Dokunarak Öğrenme 
Projesi

 Görme engelli vatandaşların İstan-
bul'un tarihi ve kültürel mekânlarını 
dokunarak anlamasını sağlayan proje, 
IPRA Golden Awards 2016'da Seyahat 
ve Turizm kategorisinde ödül aldı. İBB 
tarafından hazırlanan 'Erişilebilir Tu-
rizm Engelsiz İstanbul Replikalar' pro-
jesi aynı zamanda dünyada ilk olma 
özelliğini taşıyor. 

Hazırlanma aşamasında görme engel-
lilerle birebir istişare edildi ve onların 
da fikir ve önerileri alındı. Proje kap-
samında olan Topkapı Sarayı, Karlye, 
Panorama 1453 ve Ayasofya replikaları 
hazırlandı. Yurtiçinden de birçok ödüle 
layık görülen proje, kazandığı ilk ulus-
lararası ödülünü ise 5 Kasımda Katar'da 
düzenlenecek olan törende alacak.

 Mimar Sinan'ın elinden çıkan yapıları, 
Osmanlı'nın o muhteşem mimarisine 
dokunarak hissedecek insanlarımızın 
çok mutlu olacağından eminiz. Bu gü-
zel projenin zamanla büyümesi ve daha 
fazla insanın, bildiği duyduğu ve gittiği 
o yapıları dokunarak da görmelerini te-
menni ederiz.  

Türkiye'ye 
Şampiyonluk Getirdi

 Fransa'nın Annemasse kentinde 
düzenlenen Dünya Gençler Yüzme 
Şampiyonası'nda, Ömer Faruk Saydam 
bir ilki başararak Türkiye'ye altın ma-
dalyayı 00,37,51'lik derecesiyle kazan-
dırdı. 

Türkiye şampiyonluğu da olan 17 yaşın-
daki milli yüzücümüz, 28 ülkeden 240 
sporcuyla yarıştı. Paletli yüzme dalında 
yarışan genç yeteneğimiz, elemeler 
ve finalleri de Türkiye rekorları kırarak 
geçmişti. Ülkemize dönen sualtı spor-
ları milli takım kafilesini yetkililer, spor-
cuların ailesi ve arkadaşları karşıladı.

Sosyal medyadan da büyük destek 
alan Saydam: "Daha büyük başarılar 
için çok çalışmamız lazım. Hocalarımı-
zın eşliğinde devamlı olarak çalışıyo-
ruz. Başarılarda mutlaka büyükler de 
gelecektir." dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Milli Takım Koçu 
Reşit Çevir ise: “ Ömer, 100 metre su 
üstü mono palet disiplininde şampi-
yon oldu. Ömer’in bu başarısı, palet-
li yüzmede kazandığımız ilk dünya 
şampiyonluğu. Müthiş heyecanlı ve 
mutluyuz. İsmini bu spora altın harf-
lerle yazdırdı. Aynı disiplinde 50 metre 
mesafede de yarıştı ve dünya üçüncü-
sü oldu." Bir ilke imza atan değerli milli 
sporcumuz ve ekibine başarılarının de-
vamını dileriz.  

Yenilenebilir ve Yerli

 Doç. Dr. Gonca Alak ve ekibi, balık 
ürünlerinin daha sağlıklı satışa sunula-
bilmesi amacıyla yola çıktılar. Şimdilik 
yüksek protein değerine sahip kinoa 
bitkisinden yenilenebilir ambalaj üre-
tildi.

Alak yaptığı açıklamada, sağlıklı gı-
daya artan tüketici talepleri doğrul-
tusunda ve özellikle organik ürünlerin 
tüketiciye sunumunda, doğal ambalaj 
malzemelerine olan ihtiyacın arttığını 
belirtti. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, bili-
nen açılır-kapanır ambalaj yerine gıdayı 
üzerine bir film tabakası şeklinde sara-
rak koruyan ve tüketim safhasında ye-
nilebilen "biyofilm" malzemelerin öne 
çıktığını vurguladı.  
 

Alak, biyofilm ambalajlamaların son 
zamanlarda önem kazandığının altını 
çizerek, şunları söyledi:

"Artık insanlar, güvenli gıda tüketimi 
kapsamında, sentetik ürünlerle temas 
eden gıdaları tüketmekten çekiniyor-
lar. İnsanların artık tükettiği her şeyi 
sağlıklı olduğundan emin olarak tüket-
me isteği var.

Artık ambalajlama dediğimiz zaman 
özellikle halk sağlığı açısından da 
önemli boyutta artı sağlayabilecek, 
halkın çekinmeden tüketebileceği, ye-
nilebilir ürünlerin de bu ambalaja dahil 
edilebileceği sistemler karşımıza çıkı-
yor. Bunlardan bir tanesi de biyofilm-
ler." Yapım aşamasında olan projenin 
şimdiki amacı ise tam bir ambalaj gö-
rüntüsü sağlamak. Atatürk Üniversi-
tesini, Doç. Dr. Gonca Alak ve ekibini 
gönülden tebrik ederiz. 

Bu sayfada sadece  iyi haberler okuyacaksınız.

Abdulkadir Abuş [abusabdulkadir]
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Türkiye ile özdeşleşmiş 
lezzetlerin başında 
gelir baklava. Öyle 
ki neredeyse diğer 
sahiplenmeye çalışan 
ülkelerle savaşa 
sokacak kadar 
mühimdir bizim için. 

 Her güzel olayın ardından kutlama-
yı baklavayla yapan milletiz neticede. 
Bu sayımızda bayramların baştacı ge-
leneksel tatlımız baklavaya yakından 
bakacağız. Şimdiden ağzınız sulanacağı 
için özür dileriz.

Tarihçesi

Baklava, Türk, Orta Doğu, Balkan ve 
Güney Asya mutfaklarında yer etmiş 
önemli bir hamur tatlısıdır. İnce yufka-
ların arasına yöreye göre ceviz, Antep 
fıstığı, badem veya fındık konarak ya-
pılır. Genel olarak şeker şerbeti ile tat-
landırılır. Ayrıca bal şerbeti de kullanı-
labilir. Bazı ticari firmalar ise kendi özel 
şerbetlerini kullanırlar.

AB Komisyonu tarafından 8 Ağustos 
2013'de baklavanın Türk tatlısı olduğu 
tescil edilmiştir.

Bir çok ulusun mutfağında yer etmiş 
baklava, farklı milletler tarafından da 
sahiplenilir. Baklavanın gelişim tarihi 
tutulmadığından bu konu belirsiz olsa 
da bulunan kanıtlar onun Orta Asya 
Türk kökenli bir tatlı olduğunu göster-
mektedir. 

Baklava Alayı

17. yüzyılın sonlarında veya 18. yüzyılın 
başlarında ortaya çıkmış olan baklava 
alayı geleneği, bunun en belirgin örne-
ğidir.

Ramazan ayının ortasında, padişahın 
askere iltifatı olarak, Saray’dan Yeniçeri 
Ocağı’na baklava giderdi. Her on aske-
re bir sini baklava hazırlanır ve saray 
mutfağı önünde dizilirdi.

Silahtar Ağa, bir numaralı yeniçeri olan 
padişah adına ilk siniyi teslim aldıktan 
sonra, diğer sinilerin her birini ikişer 

asker nizami olarak yüklenirdi. Her bö-
lüğün amirleri önde, baklava sinilerini 
taşıyanlar arkada, açılan kapılardan 
dışarı çıkarak kışlalara doğru yürüyüşe 
geçerlerdi.

Türkiye’de Baklava

Ülkemizde Gaziantep, baklavasıyla 
tanınan bir şehirdir. İçersinde kullanı-
lan malzeme, Gaziantep baklavasında 
Antep fıstığı olsa da, bu coğrafi olarak 
büyük farklılıklar gösterir.

Evde yapılan baklavalarda, Güneydoğu 
Anadolu'da Antep fıstığı, Karadeniz'de 

fındık, İç Anadolu'da ceviz, Kıyı Ege'de 
badem, Edirne ve Trakya'da ise susam 
kullanılır.

Genelde arananı ve kanaatimce en lez-
zetlisi olanı Antep fıstıklı tipi olsa da 
ekonomik nedenlerle sık sık cevizlisine 
de rastlanır.

Yalın servis edilebileceği gibi, sade 
dondurma veya kaymakla da servis 
edilebilir. Baklavanın yufkalarının ince 
açılmış olması, ceviz veya fıstığının bol 
olması ve şerbetinin tam kıvamında 
olması o baklavanın kaliteli olduğunu 
gösterir. 

Baklava

TÜRKİYE'DİR
Büşra Mercan  [zbusramercan@gmail.com]

AB Komisyonu tarafından 8 Ağustos 2013'de baklavanın Türk tatlısı 
olduğu tescil edilmiştir.

Baklava Çeşitleri

Muhteşem tatlımız baklavanın yapılış ve 
dilimleme tarzına göre çeşitleri mevcuttur. 
Bunlar:

Klasik Dilimli Baklava
Kare Baklava
Havuç Dilim Baklava
Fıstıklı Dürüm
Burma, Sarma, Dolama Baklava
Şöbiyet
Sütlü Nuriye

Faydaları ve Zararları

Her ne kadar üzerine bir lezzet olmasa da ta-
biî ki tam bir kalori bombasıdır baklava. Her 
şeyin fazlasının zararlı olduğunu söyleyen 
uzmanlarımız fazla tüketilen baklavaların da 
sağlığa ne kadar zararlı olduğunu sık sık açık-
lamaktadırlar ve yenilen baklavaların mik-
tarını abartmamamız gerektiği konusunda 
uyarılarda bulunmaktadırlar. 

Diğer tatlılara oranla çok daha ağır olan bak-
lavadan iki dilim yemiş olmamız bile, aldığı-
mız yağ ve şekerin vücudumuza yağ olarak 
geri dönmemesi için en az 1,5 saat spor yapıl-
ması gerekmektedir. Aksi takdirde baklava-
nın içinde bulunan ve vücudumuza giren yağ 
ve şeker miktarı geri verilmesi çok zor olan 
kilolara dönüşmektedir. Kilo verecek olsanız 
bile aldığınız şekerler vücudunuzda yağlanma 
yapacaktır. Ayrıca şeker hastaları çok dikkatli 
tüketmelidir.  

Malzemeler

Hazırlanışı• 6 su bardağı baklavalık 

un (elenmiş)
• 3 adet iri yumurta

• 1 çay bardağı süt

• 1 çay bardağı su
• Yarım kilo Antep fıstığı

• 250 gram nişasta

• ½ çay bardağı sıvıyağ

• Yeteri kadar tuz
• 250 gram tereyağı

Şerbeti için

• 4 su bardağı toz şeker

• 4 su bardağı su
• ½ limon suyu

Bir kap içerisine unun yarısını koyalım. Ortasına havuz açalım. Yumurtamızı, 

sütü, suyu ve zeytinyağını ekleyelim. Tuzu da ekleyerek havuzdaki malzemeleri 

karıştıralım daha sonra kenarlardaki unlar ile havuzu kapatalım. Yumuşak 

bir hamur yoğuralım. Gerektiğinde ara ara unda ilave edelim. 20 adet beze 

yapalım. Bezelerimizi unlayarak tek tek yoğuralım ve kıvama gelmesini 

sağlayalım.

Daha sonra üstlerine bir bez örterek yarım saat kadar dinlendirelim. Fıstıkları 

mikserde parçalayalım. Çok ufak olmasına gerek yok iri taneli kalabilirler. 

Genişçe bir tepsiyi yağlayalım. Hazırladığımız bezeleri açalım birer avuç nişasta 

ve unu altına üstüne hamurun paylaştıralım. Oklava yardımı ile açabildiğiniz 

kadar ince bir yufka açın. Bir tepsiye yerleştirin.

Tepsiden sarkan yufkaları kesin. Kat kat bütün baklavalık yufkaları tepsiye 

dizin. Ortasına fıstıkları koyun. Fırını 180 derecede ısıtın. Baklavaları dilim 

dilim kesin. İster kare ister üçgen, dikdörtgen hiç fark etmez. Tereyağını eritin 

ve fokurdayınca baklavanın üzerinde gezdirin. Tepsiyi fırının alt katına koyun. 

Baklavalar pembeleşinceye kadar fırının sıcaklık ayarını 150 ye indirin. Yarım 

saatte baklava pişmiş olur. Tepsiyi fırından alarak soğuması için bekletin.

Şerbeti için: Su ile toz şekeri bir tencereye alın. Yarım limon suyunu içerisine 

sıkın. Kaynatmaya başlayın. Şerbet yavaş yavaş koyulaşmaya başlar. 

Koyulaştıktan sonra ocağın altını kısın ve 10 dakika daha kaynatın. Üzerine bir 

iki damla daha limon sıkın. 1-2 dakika daha kaynatın. Baklava ılıkken şerbet 

sıcakken baklavanın üzerine dökelim. 3 saat kadar bekletelim. Baklava iyice 

şerbeti çeksin. Daha sonra isterseniz üzerine fıstık dökerek servis yapabiliriz.

Afiyet olsun.

20 Dakika Fıstıklı Baklava
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Efes antik şehrinde 1956 yılında yapılan 
kazılarda, tanrıça Artemis’in büyük bir kült 
heykeli bulunur. Efes Artemis'i bir doğa 

tanrıçasıdır; doğurganlığı, verimliliği ve bereketi simgeler. Dünyanın 7 hari-
kasından biri olan Efes Artemis Tapınağı, bu tanrıça adına yapılmıştır.

Artemis 
Gün Işığına 
Çıkarıldı

1956

18
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Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’n-
de, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
(bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi) bağlı 
olarak açılan müze, Atatürk’ün emriyle 
kurulur. 19. yüzyıl ile 20. yüzyılda koleksi-

yonuna 10140 resim ve 651 heykel eklenir. Ayrıca koleksiyonda 10 ikon, 107 
seramik ve 79 hat eser yer almaktadır.

İlk Resim 
ve Heykel 
Müzesi

1937

20
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Kütahya-Eskişehir Savaşlarında elde ettik-
leri başarıyı devam ettirmek ve Türk ordu-

suna son darbeyi vurarak Ankara'yı işgal etmek isteyen Yunanlılar, yeni bir 
saldırı başlatır. Yapılan Sakarya Savaşı yüz kilometrelik bir cephe üzerinde 
22 gün, 22 gece sürer. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk Ordusu’nun gayre-
tiyle ve Türk Milleti’nin varını yoğunu orduya vermesiyle zaferle sonuçlanır.

Sakarya 
Meydan 
Muharebesi

1921

13
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Osmanlı devletinin onuncu padişahı olan Süley-
man, Osmanlı hanedanın içinde, en uzun tahta 
kalan padişahtır. Saltanatının toplam 10 yıl, 1 ayı-

nı seferlerde geçirir. Avrupalılardan Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman la-
kaplarını alan Kanuni, Zivetgar kuşatmasının sonlanmasından bir gün önce 
vefat eder. Yerine oğlu 2. Selim geçer.

Kanunu Sultan 
Süleyman’ın 
Vefatı

1566

7
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57 kilometre mesafeyle dünyanın en uzun tü-
neli olan Gotthard Base Tüneli, İsviçre'nin St. 
Gotthard yöresinde bulunur. Tünel, Avrupa kı-
tasında ‘Mavi muz’ olarak bilinen İtalya, İsviçre, 
Avusturya ve Almanya hattını birbirine bağla-
maktadır.

Dünya’nın En 
Uzun Tüneli

1979

5
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Türkiye'de, yani o zamanların Osmanlı İm-
paratorluğunda, ilk telgraf haberleşmesi 
yapılmaya başlanır. İlk telgrafı çeken kişi, 
Beylerbeyi Sarayı’nda kurulan sistem ile I. 
Abdülmecid olur. İlk haberleşme, İstanbul 
Edirne arasında gerçekleşir.

İlk Telgraf Haberleşmesi

1855

10
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Adana’nın sulama kanallarında yüzme öğ-
renen ve bu yolda kendini geliştiren Erhan Acet, ülkemizin yetiştirdiği en 
büyük maraton yüzücüsüdür. Acet, İngiliz kanalı Manş’ı 9 saat 2 dakikada 
geçerek dünya rekoru kırmıştır.

Yüzmede 
Dünya 
Rekoru

1976

1 
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Hazırlayan:  Fırat Göktaş [firat.goktas.1905@gmail.com]

Dokuzuncu Osmanlı padişahı olan Sultan 
Selim, aynı zamanda ilk Türk İslam halifesi 
unvanına sahiptir. Padişahlığı döneminde 
devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek 
ve Baharat Yolu'nu ele geçirir. Selim’in kara 

çıban denilen ve zamanın kanseri olarak düşünülen bir rahatsızlık yüzünden 
hastalanarak vefat ettiği bilinmektedir.

Yavuz Sultan 
Selim’in 
Vefatı

1520
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1967’de Bulgaristan’da dünyaya gelen Süley-
manoğlu, haltere 9 yaşında başlar. Kariyeri 
boyunca üç olimpiyat altın madalya, yedi 

dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu bulunan 'cep herkülü', 46 
kez de dünya rekoru kırar. Silkmede kaldırdığı 190 kiloyla, kendi kilosunun 
üç katından fazlasını kaldıran ilk haltercidir. 

Naim’den 
Tarihi Altın

1988
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Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerin-
den biri olan Vecihi Hürkuş, Türkiye’nin ilk 
uçak tasarımcısı ve üreticisidir. Uçak düşü-
ren ilk tayyareci olan Hürkuş, girdiği hava 

muharebesinde bir Rus uçağını düşürmüştür. 20 yaşında pilotluk diploması-
nı alan Vecihi Bey 34 yaşında, kendi yaptığı tayyaresiyle Göztepe’den Yeşil-
köy’e uçma başarısı göstermiştir. 

Mojang, 2009’da İsveç’te kurulmuş, video oyunları oluşturan bir yazılım 
geliştiricisidir. Belki de çoğumuzun ismini ilk defa duyduğumuz program, 
Microsoft tarafından 2.500.000.000 dolara satın alınmıştır.

İlk
Yerli Sivil
Uçak

Microsoft, 
Mojang’ı 
Aldı

Dünya’nın en büyük mozaik müzesi 
olan Gaziantep’teki Zeugma Moza-

ik Müzesi ziyarete açıldı. Mozaik ve arkeoloji müzeleriyle birlikte sergi ve 
konferans salonu olarak da hizmet vermektedir. Müzede Zeugma’dan gelen 
mozaikler sergilenir. Zeugma antik bir şehirdir. Ayrıca dünyaca ünlü “Çinge-
ne Kızı” mozaiği de burada sergilenmektedir.

En Büyük 
Mozaik 
Müze

2011

9
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Hicret, bir yerden bir yere göç etme demektir. Müşriklerin zulümleri yüzün-
den Hz. Muhammed, yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir ve diğer Müslümanların, 
baskılarından kurtulmak için 622’de Mekke’den Medine’ye göç etmelerine 
verilen isimdir. 

New York şehrinde basılan günlük bir Amerikan gazetesidir. Gazetenin slo-
ganı, ilk sayfasının sol üst köşesinde çıkan "All the News That's Fit to Print" 
(Basıma Uygun Her Haber) ifadesidir. Ayrıca gazete Serdivan Ajans gazete-
mizin tek rakibidir.  :)

Medine’ye Hicret

New York Times Hayatta

622
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1851

18
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Rakiplerini bir bir eleyen Filenin Sultanları, finalde Polonya’ya 3-0 yenilerek 
tarihinde ilk kez Avrupa ikincisi oldu. Böylece tarihinin en büyük başarısı-
nı yakalayan bu kadro, Türk voleybol tarihine geçti. Bu heyecanlı maçlar 
sonrasında  kızlarımıza, “Filenin Sultanları” unvanı  yakıştırılıp, günümüze 
damga vurmasında büyük rol oynadılar. Onlar birer sultandı: FİLENİN SUL-
TANLARIYDI!

Filenin Sultanları Arenada
2003
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1930

30
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2014
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Gündelik Hayatımızın 
Hikayesi
Bu yeni köşemizde sizlere, gündelik hayatımızın bir parçasında yer alan olayların, 
günlerin, deyimlerin, nesnelerin kökenine doğru bir yolculuk yapacağız. 

Kaynak: Gündelik Hayatımızın Tarihi, Kudret Emiroğlu, Türkiye İş Bankası Yayınları

Namaz sonunda tekrarlanan üç 
sözcükten birincisi olan “sübhanal-
lah”tan türetilmiş bir addır. Otuz 
üçlü, doksan dokuzlu olanları oldu-
ğu gibi tanelerin (sübha) sayı ve bü-
yüklükleri tarikatlara ve işlevlerine 
göre değişiklik gösterir.

Tesbihin Budizmle doğduğu 
ve yayıldığı kabul edilir. Budist 
dünyada tesbihler yüz sekiz, 
Katoliklerde yüz elli tanelidir. Katolik 
dünyasında tesbihin yaygınlaşması, 
Dominikcn mezhebinin kurucusu 
Domingo de Guzman’a (1170-
1221) rüyasında Meryem’in 
günah ve sapkınlığa karşı tesbihi 
öğütlemesiyle başlamıştır. Avrupa 
dillerinde tesbih sözcüğünün 

Itrince rosarium (İngilizce rosary) 
gül bahçesi sözcüğünden geldiği 
düşünülmektedir. İngilizce “prayer” 
dua sözcüğü “biddan”, dilemek 
kökünden gelirken, “bead” 
boncuk sözcüğü de aynı kökten 
gelmektedir.

Tesbih taneleri akik, amber, bağa, 
cam, lületaşı, fildişi, inci, kantaşı, 
kehribar, mercan, narçin (hindistan 
cevizi), necef, sedef, şahmaksut, 
yeşim, yıldız (kedigözü), yüzsürü 
(siyah Erzurum kehribarı 
üstüne gümüş kak-
ma), zergerdan 
(gergedan boy-
nuzu), abanoz, 
demirhindi, dü-

veydari, fethipaşa, gül, kelenbek, 
kanağacı, kuka, maverd, nebik (sa-
kız ağacı), ödağacı, pelesenk, san-
dal (servi), sırçalı kuka, yılanağacı, 
zeytinden yapılır. İmame ve püskül 
kokulu da olabilirken malzeme ve 
biçim açısından çok çeşitlidir. İçinde 
Kâbe görünen imameler, televiz-
yon, sinema bulunmayan dünya-
mızda mucize gibiydi. Adnan Adıvar 
tesbihle “lâ havle” çekmenin köke-
nini 1946'da şöyle anlatır:

"Abdülhamid'in 'devr-i 
menhus-i istib-

dad'ında ağzın-
dan laf kaçırma-
mak için tesbihe 

asılarak söyleye-

ceği sözler yerine lâ havle çekenler 
çoktu. Sonradan da sıkıntılı zaman-
larda sinirlerimizin ucunun sivrisini 
alan bir alet yerine kullanıldığını 
gördük. Çok sigara içmek isteme-
yenlerin de bu çareye başvurdukla-
rını biliriz. Fakat ne de olsa güzel bir 
tesbih hiç de göze batacak bir eşya 
değildir. Bilakis tesbihin birbirine 
uygun ve düzgün tanelerle zara-
fetle oynamasını bilen eller, göze, 
konuşurken tuhaf tuhaf hareketler 
yapan ellerden daha hoş gelir."

Adıvar tesbihin racon tarafını ve 
nihayet biçim ve sallama tarzlarına 
göre siyasal eğilimleri göstermesini 
unutuyor ki, bu da ayrı bir fendir.

Tesbih

Avrupalı çocuklar ant vermek an-
lamında işaret parmaklarını orta 
parmakları üstüne getirirler. Bu 
hareketin anlamı sarsılmaz birlik ve 
karşılıklı dayanışmadır. Hareketin 
kökeninin birliğe ve iyi ruhlara işaret 
eden pagan inanışına dayandığı ve 
Hristiyanlıkla birlikte haçı ve kutsal 
üçlüyü de simgelemeye başladığı 
düşünülmektedir.

Bizim çocuklar ise bu hareketi, en 
değer verdikleri ve bozuştukları ar-
kadaşlarıyla bu manevi bütünlüğü 
bozmaya karar verdiklerinde, bunun 
onun tarafından da tescil edilmesi 
için, belki son şans olarak, küsme 
işareti anlamında kullanırlar.

“Boz!”

"Uç uç böceğim, sana telli pabuç alayım, uça-
mazsın kaçamazsın, kaçamazsan kanat aça-
mazsın, hadi benim bebeğim, uç uç böceğim" 
şarkısıyla ele alınıp serbest bırakılan uğurbö-
ceği, parmağınızdan yukarı yürüyüp, biraz te-
reddüt ettikten sonra kanatlarını açıp uçarsa, 
talihiniz açık demektir. 

İngiltere'de 18. yüzyıldan kalma belgeler aynı 
adetin varlığını gösteriyorsa da, uzmanlar çok 
benzer sözlerin, güneşin batarken oluşturduğu 
kızıllıktan ortalığın tamamen karardığı zamana 
kadar söylenen, çok daha eski bir adetin kalıntı-
sı olduğunu söylemektedirler. 

Türkçede bir adı uç uç böceği, bir adı da diğer 
dillerdeki anlamına benzer biçimde gelinböce-
ğidir. İngilizcede adının anlamı hanımböceği, çe-

şitli Avrupa dillerinde Meryem 
kuşu, Meryem böceği, Fransızca 
Tanrı pilicidir (poulette a Dieu). 
Böceğin leylak gibi bebek getirdiği 
ve üstündeki beneklerin doğacak ço-
cuk sayısını gösterdiği inancı vardır. 

Coccinellidae familyasını oluşturan beş bin bö-
cek türünün C. novemnotata ailesinden olan 
böceği, kanatlarına eşit olarak dağılmış dokuz 
siyah benekle tanınır. Lavra ve böcek evrele-
rinde etçil olup tarım zararlısı böceklerle bes-
lendiklerinden örneğin meyve ağaçları için 
haşarata karşı mücadelede kullanılmak üzere 
Avustralya türü buradan Amerika'ya getirilmiş-
tir. Uğurböceğinin uğurunun tarımcı toplumlar 
için ekonomik bir kökene bağlandığı böylece 
ortaya çıkmaktadır. 

Uğur Böceği

Hazırlayan: 
Görkem Kara 
[gorkem_kara@gmail.com]

Sully 

Yönetmen:  Clint Eastwood
Oyuncular:  Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
 Laura Linney, Autumn 
 Reeser, Sam Huntington
Tür: Biyografi, Dram
Senaryo: Todd Komarnicki
Yapım: 2016 - ABD
Vizyon: 09 Eylül 2016

Sully (Tom Hanks) US Airways'de çalışmakta olan tecrübeli 
bir pilottur. 2009'da New York'tan Charlotte'a yapılan bir 
uçuş sıradan bir şekilde başlamıştır, her şey gayet normaldir. 
Kalkıştan kısa bir süre sonra uçak bir kaz sürüsüne çarpar ve 
motorlarını kaybeder. Matematiksel hesaplamalar yapılır ve 
en yakın havaalanına dönecek kadar zaman yoktur. Sully ve 
yardımcısı Jeffrey Skiles (Aaron Eckhart) uçağı Hudson Neh-
ri'ne indirmeye karar verir ve bu akıl almaz inişi başarıyla 
gerçekleştirir. 155 yolcu ve mürettebatın hepsi kurtulmuştur. 
Sully'nin bu kahramanlığı kamuoyu tarafından taktir edilse-
de, açılan soruşturma yüzünden işini ve itibarını kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Gerçek bir mucizeye ha-
zır olun. 

Muhteşem Yedili

Yönetmen:  Antoine Fuqua
Seslendiren:  Denzel Washington, Chris 
 Pratt, Ethan Hawke, Vincent 
 D'Onofrio, Peter Sarsgaard 
Tür:   Aksiyon, Macera, Western
Senaryo: Nic Pizzolatto, John Lee 
 Hancock, Richard Wenk
Yapım: 2016-ABD
Vizyon: 23 Eylül 2016

Rose Creek kasabasının halkı, kasabayı yöneten Bartholo-
mew Bogue (Peter Sarsgaard) adlı silahşor ve sanayicinin 
eziyet haline gelen uygulamalarından bıkmıştır. Kasaba hal-
kı insanlık dışı uygulamaların sona ermesi için 7 tane silah-
şorle para karşılığı anlaşır. Farklı karakterlere ve yeteneklere 
sahip, aralarında azılı suçlularında bulunduğu 7 silahlı adam 
kasaba halkını bu durumdan kurtarmak için bir araya gelir. 
Zamanla bu paralı askerler kendilerini paradan daha fazlası 
için savaşırken bulurlar. Akira Kurosawa'nın efsanevi Yedi 
Samuray'ından (1954) uyarlanarak çekilen 1960 yapımı fil-
min modern vizyonu niteliğindeki "Muhteşem Yedili" filmi 
23 Eylül'de gösterime girecek.

Bayan Peregrine'in 
Tuhaf Çocukları
Yönetmen:  Tim Burton
Oyuncular:  Asa Butterfield, Eva Green, 
 Samuel L. Jackson, Allison 
 Janney, Ella Purnell 
Tür:   Fantastik,  Macera
Senaryo: Jane Goldman
Yapım: 2016 - ABD
Vizyon: 30 Eylül 2016

Ramsom Riggs'in 2011'de çıkan ve çok satan romanından be-
yaz perdeye uyarlanan hikayenin yönetmenliğini Tim Bur-
ton üstleniyor. Çok sevdiği büyükbabası Jack'i terk ettiğinde 
onu başka zaman ve dünyalara götürecek bir ipucu bırakı-
yor. Bu ipucu onu sihirli bir yer olan Bayan Peregrine'in evi 
olarak da bilinen tuhaf bir yere yönlendiriyor. Ancak gizem 
ve tehlike, orada yaşayanları tanıdıkça onların özel güçlerini 
ve düşmanlarını öğrendikçe derinleşiyor. Zamanla Jake al-
sında kendi tuhaflığının yeni arkadaşlarını kurtarabileceğini 
keşfediyor. Tim Burton'ın yönetmenliği ve Ransom Riggs'in 
kitabının uyarlaması olan bu başarılı filmi izlemenizi tavsiye 
ederiz. 

Müthiş Bir Film

Yönetmen:  Emir Khalilzadeh
Oyuncular:  Gürgen Öz, Cemal Hünal, 
 Murat Eken, Şahika  
 Koldemir, Gaye Gürsel
Tür:   Komedi
Senaryo: Serkan Dağlı,
 Emir Khalilzadeh
Yapım: 2016 - Türkiye 
Vizyon: 23 Eylül 2016 

Film 1960’lı yılların İstanbul’unda Yeşilçam’ın en hareketli ve 
gözde olduğu dönemlerden birini beyaz perdeye yansıtıyor. 
Hayallerini gerçekleştirmeye çalışan 2 çocukluk arkadaşı Ali 
Kemal ve Vahi'nin aamacı bir yeşilçam filmi yapabilmektir. 
Film çekmeye, hayallerini gerçekleştirmeye çalışan 2 çocuk-
luk arkadaşı Ali Kemal ve Vahi’nin bu yolda yaşadıkları hayal 
kırıklıkları, mutlulukları, başarıları ve başarısızlıkları "Müthiş 
Bir Film”de komik bir dille izleyiciye yansıyor.

Hazırlayan:  Abdulkadir Abuş    abusabdulkadir
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 Serdivan Belediyesi'nin yaz tatiline 
giren çocuklara yönelik hazırladığı Yaz 
Spor Okullarında öğrenciler formalarını 
giyerek ders başı yaptı. Çocukların erken 
yaşta spora yönelmeleri ve yaz tatilini 
farklı aktivitelerle geçirmeleri amacıyla 
Serdivan Belediyesi tarafından düzenle-
nen Yaz Spor Okulları büyük ilgi gördü.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis ve 

yüzme gibi 5 farklı branşta 7-12 yaş ara-
sı 1000’e yakın öğrenciye eğitim veren 
Serdivan Belediyesi, çocukları uzman 
eğitmenlerle buluşturdu. Hafta içi her 
gün aktif eğitim programlarıyla öğren-
ciler keyifli vakit geçirdiler. Yaz sıcakları 
nedeniyle futbol dersleri akşamüzeri 
yapıldı. Çocukların rahat şartlar altında 
eğitim ve becerilerini geliştirmesini is-
teyen Serdivan Belediyesi gerekli tüm 

imkanları ücretsiz olarak sundu.

Kendini Keşfeden 
Çocuklara Özgüven 
Kazandırıyor

Başlangıç olarak taktik ve teknik bilgile-
rin verildiği antrenman eğitim alan genç 
sporcular, sonrasında yapılan çift kale 
maçlarda öğrendiklerini uygulamalı 
olarak sahaya yansıttı. Her eğitimi uy-
gulamalı olarak yapma imkanı buldular.

Çocukların grup halinde çalışmaları aynı 
zamanda takım olma bilincini de güç-
lendirdi. Spor alışkanlığı kazanmalarının 
yanı sıra çocuklara sosyal ortam sağla-
yarak birey olma imkanı sunan Serdi-

van Yaz Spor Okulları'nda eğitim veren 
antrenörler, öğretilen teknik ve taktik 
bilgilerin haricinde aşılanan sorumlu-
luk bilinciyle de çocuklara özgüven ka-
zandırdı. Çocuklar sadece futbol değil, 
yüzme başta olmak üzere pek çok spor 
dalında eğitim aldı.

Yaz Spor Okulları 
İle Yeteneklerini 
Keşfedecekler

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden 
yapılan açıklamada, eğitimlerin ama-
cının çocukların yaz tatillerini keyifli 
ve eğlenceli bir ortamda geçirmeleri 
olduğu ifade edilirken, diğer yandan 
kursların öğrencilerin fiziksel ve ruhsal 
gelişimlerine de katkı sağlayarak kendi 
yeteneklerini keşfetmeleri noktasında 
da fırsat sunduğu belirtildi.

Öğrencilere Forma, Şort ve 
Çanta Hediye Edildi

Ücretsiz kursların tüm ekipman ve mal-
zemeleri Serdivan Belediyesi tarafından 
karşılanırken Yaz Spor Okulları’na katı-
lan tüm öğrencilere spor çantası, şort ve 
tişört hediye edildi. 

Editörden
16. sayımızla sizleri 
selamlıyoruz.

15. sayımızı ülkemizin yaşadığı korkunç 
15 Temmuz gecesinin hatırasını diri 
tutmak için darbe özel sayısına ayır-
mıştık. Gerçekleştirdiğimiz röportaj-
lar, analiz yazıları, raporlar oldukça ilgi 
çekti. Arşivlik bir sayı oldu. 

Bu sayımızın sayfalarını Müzik Kültürü 
ile açtık. 15 Temmuz'da önemini daha 
iyi anladığımız Salâ konusunu işledik, 
Hafız Kemal'i daha yakından tanımaya 
çalıştık. Geleneksel Sanatlarımız kö-
şesinde, Anadolu'da Motiflerin Dili'ni 
konu edindik.

Röportaj bölümümüzü bu ay, Türk Ta-
savvuf Düşüncesi'nin en bilinen isimle-
rinden biri olan Ömer Tuğrul İnançer ile 

sohbete ayırdık. Bayramda ve özelde 
Kurban bayramı üzerine konuştuğu-
muz bu röportajı atlamamanızı öneri-
riz.

Yemek Kültürü sayfamızda baklavayı 
inceledik, nefis bir tarif sunduk. Şimdi-
den afiyet olsun. Eylül ayı takviminde 
birbirinden ilginç anektodlar bulacağı-
nızdan eminiz. İyi haberler sayfamızda 
sadece iyi ve güzel gelişmelerden ha-

berdar etmeye devam edeceğiz. 

Serdivan Ajans'ın her sayısının 
bir önceki sayısından daha güzel 
olması için çalışan ekibimiz adına 
şimdiden Kurban Bayramı'nızı en 
içten duygularımızla kutlarız. Bize 
düşüncelerinizi yazmanızı bekliyoruz: 
serdivanajans@gmail.com

17. sayımızda buluşmak üzere.

Serdivan Belediyesi
Adına Sahibi
Yusuf Alemdar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hamit Balcı

Genel Yayın Yönetmeni
Yusuf Temizcan
[y.temizcan@gmail.com]

Editörler
Büşra Mercan
Zeynep Sena Tuna
Fırat Göktaş
Abdulkadir Abuş
Safure Nermin Öz

Grafik Tasarım
Uyan Ofset
[grafik@uyanofset.com]

Adres
Arabacıalanı Mah. Çark Cad. 
No: 328 Serdivan/Sakarya

Baskı
Uyan Ofset
Yeşiltepe Mah. Ertuğrul Gazi Cad. 
No: 70 Erenler/Sakarya
Tel: 0264 276 5666

İletişim
serdivanajans@gmail.com
444 54 50 ve 0264 211 2054

Ayda Bir Yayımlanır.

16. Sayı/Eylül 2016

i

Fırat Göktaş 
�firat.goktas.1905@gmail.com�

Serdivan’da Eğlence ve Eğitim 
Bir Arada
Serdivan Yaz Spor Okulları Tüm Branşlarda Eğitim 
Verdi

28EYLÜL 2016SPOR


