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MÜZİK KÜLTÜRÜ

erif Muhittin Bey, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun son Mekke Emiri Ali 

Haydar Paşa’nın mahdumuydu. Muhittin 
Bey aynı zamanda evlâd-ı Resûl’dür. Zira 
kendisine, Hazret-i Hasan’ın soyundan 
geldiği için “Şerif” denilmekteydi. Küçük 
yaşlarda başlayan mûsikî merakı ve bu hu-
sustaki liyakati sayesinde henüz 14 yaşın-
dayken garp ve şark musikisinin tanınan 
isimleri arasına katıldı. 

Genç yaşına rağmen her geçen gün şöhreti 
ilerliyordu. Başta ud ve çello olmak üzere 
keman, viyola, piyano ve lavta çaldığı bilin-
mektedir. Muhittin Bey’in, istidadı yalnız 
musikide değil san’atın birçok alanında 
ileri seviyedeydi. Öyle ki portre ve peyzaj 
ressamlığında da mahir olduğunu Topkapı 
Sarayı Müzesi ve İstanbul Üniversitesi’n-
deki tablolarından anlıyoruz.

Hicret Mecburiyeti

Birinci Cihan Harbinde, Şerif Muhittin 
Bey’in babası Ali Haydar Paşa Mekke Emi-
ri olarak görevlendirilince, onunla birlikte 
Hicaz Bölgesi’ne gitti ve 9 sene orada bu-
lundu. Muhittin Bey’in ailesi, kendileri 
ile aynı sülaleden gelen Şerif Hüseyin’in 
çıkardığı isyana katılmamasına rağmen 
bunu isyanın bedelini servetlerinin büyük 
bir kısmını yitirerek ödedi. Savaştan sonra 
ortaya çıkan devletlerin sınırları içindeki 
gayrimenkulleri de kendilerine iade edil-
memişti. Muhittin Bey, ailesine yük olma-
mak ve maişetini temin etmek üzere 1924 
senesinde New York’a gitti ve müzik kari-
yerini orada devam ettirdi.   

“Şarka Davet”

Yakın arkadaşı istiklâl şâirimiz Mehmet 
Akif Ersoy, dostunun terk-i diyar edişin-
den duymuş olduğu üzüntüyü mısralara 
dökmüş, âdeta Muhittin Bey’e sesini du-
yurmaya çalışmıştır.

Yanık bağrında, yıllardır, kanar mızrabın 
yâdı 

Gel ey biçare Şark’ın, Şark’a küsmüş evladı

Zaman ıssız, mekân ıssız, görünmez kimse 
meydanda

Gel ey dahi-i gaip, san’atın pek bikes arkan-
da

Bütün cevvinde ölgün ruhu inler bir derin 
ye’sin

Bu viran kubbe yüksek bir figan ister ki ses 
versin

Zaman artık senin... Gel de yükselt öyle bir 
vaha

Bu ıssız çölde haib inliyen binlerce ervaha

Gel ey Peygamber’in fevk-âl-beşer fıtratta 
evlâdı

Uyansın, gel ki, mızrabınla Şark’ın dalgın 
eb’adı 

Muhteşem Resital 

Muhittin Bey’in, İstanbul’a dönüşünden 
2 yıl sonra, 1934 senesinde, Beyoğlu’nda 
vermiş olduğu resital, uzun yıllar konuşul-
du. Resitalin etkisi reis-i cumhura kadar 
ulaşmış olacak ki bizzat Mustafa Kemal ta-
rafından dâvet edilmek suretiyle, Dolma-
bahçe Sarayı’nda ud ve viyolonsel ile Türk 
musikisi icra etti. Yine bahsi geçen resital 
üzerine incelemeler yapıldı, çalışmalar ka-
leme alındı.  

1934-1948 yılları arasında Irak Hüküme-
ti’nin isteği üzerine kurmuş olduğu Bağ-
dat Konservatuarı’nın idaresini üstlendi. 
Memleket hasreti ağır basmış olacak ki on 
iki  yıllık bir ayrılıktan sonra tekrardan va-
tan-ı aslîsine dönüş yaptı ve İstanbul Bele-
diye Konservatuarı Şark ve Garp Mûsikîsi 
İlmî Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Yıldızlar Evliliği

İstanbul Konservatuarı’ndaki vazifesi sıra-
sında tanıştığı ünlü şarkıcı Safiye Ayla ile 
8 Nisan 1950’de evlendi. Safiye Hanım ile 
beraber birçok hayır kurumu için konser 
veren Muhittin Bey, 13 Eylül 1967 sene-
sinde İstanbul’da vefat ederek Zincirlikuyu 
Mezarlığına defnedildi.   

Birçok güzel eseri olmasına rağmen, naçi-
zane tavsiyem Muhittin Bey’in ferahfeza 
saz semaisini dinlemenizdir.
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                                           ene 1971. Türkiye’de anarşi 
kol gezmekte ve bu sebeple 

ülke içerisinde güvenlik her geçen 
gün biraz daha kayba uğramakta-
dır. Bakırköy’de özel bir muayene-
hanenin sahibi olan, Ruh ve Sinir 
Hastalıkları doktoru Rahmi Du-
man Bey’in, henüz on altı yaşındaki 
mahdumu, anarşistler tarafından 
kaçırılır. Üç yıl gibi geçen üçüncü 
günün sonunda anarşistler, 250 bin 
lira gibi bir fidye karşılığında Rah-
mi Bey’in oğlunu serbest bırakmış-
lardır.

Evladından ayrı kaldığı bu üç gün-
lük süre içerisinde Rahmi Bey’in 
gözleri birer kalem, gözyaşları ise 
mürekkep deryası olur ve bir feryâd 
olarak dilinden dökülmeye başlar:

Kimseyi böyle perişan etme Alla-
hım yeter

Uyku tutmaz bir ümit yok gelmiyor 
hiçbir haber

Ağlamaktan gözlerim etrafı artık 
görmüyor

Hazret-i Yakub’a dönderdi beni 
hükm-i kader

Rahmi Bey meslektaşı ve aynı za-
manda musikişinas olan yakın ar-
kadaşı Alaeddin Yavaşça’ya bu şiiri 
bestelemesi için sunar ve şiir, Ala-
eddin Bey’in zarif melodileriyle süs-
lenerek gök kubbeye nakşolur.  Hi-
caz makamındaki bu eseri bestekârı 
Alaeddin Yavaşça’dan dinlemenizi 
tavsiye eder, mûsikî dolu günler di-
lerim.

rapça vav, lam ve dal harfl erinin 
kökünden türeyen “Mevlid” keli-

mesi, “doğum zamanı” manasına  geliyor. 
Peygamber Efendimiz’in dünyayı şeref-
lendirmesi münasebetiyle kaleme alınan 
naatlar da mevlid adıyla anıla gelmişler-
dir. 

Bu şiir formundaki eserler, öncelikle Pey-
gamber Efendimiz’in dünyayı teşrifl eri 
olan Mevlid gecesi, yani Rebiül-evvel ayı-
nın 12. gecesinde okunur ve bu mübarek 
gecenin hürmetine çeşitli ikramlar, sada-
kalar ile Cenâb-ı Hakk’tan hayır umarlar. 

Zira uğruna âlemlerin yaratıldığı Pey-
gamber Efendimiz’in doğum günü, yal-
nızca Müslümanların değil, henüz far-

kında olmasalar da bütün âlemlerin ve 
varlıkların bayramıdır. Nitekim Ahzab 
Sûresinin 56. âyetinde şöyle buyurmuş-
tur Cenâb-ı Rabbü’l Âlemin: 

“Muhakkak ki Allah ve melekleri, Nebî’ye 
(Peygamber’e) salat ederler. Ey âmenû 
olanlar (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı 
dileyenler), siz (de) O’na salat edin!”

Müslümanlar Mevlid geleneğini yalnızca 
Peygamber Efendimiz’in doğum günle-
riyle sınırlamamışlar, bütün sürur ve hü-
zün günlerinde Peygamber Efendimiz’i 
de hatırlayarak, Cenâb-ı Hakk’ın sevgili-
sine salât-u selâmlar göndererek O’nun 
şefaatlerine ulaşmak gâyesini her dem 
zinde tutmaya gayret ediyorlar.

Bu gayretin sonucu olarak ortaya çıkan 
birbirinden kıymetli mevlid-i şerif eser-
lerinin belki de en çok rağbet göreni Sü-
leyman Çelebi -rahmetullahi aleyh-’in 
kaleme almış olduğu Vesiletü’n Necat’tır. 
Bu eser adeta bizlerin bir parçası. Zira 
hayatımızın hemen hemen her önemli 
gününde, hem düğün hem de cenaze me-
rasimlerimizde varlığını devam ettirmek-
te. Yeni bir çocuk doğduğunda okunduğu 
gibi, mevlid-i şerif aynı zamanda bir şü-
kür ve mutluluk nişanesidir. 

Mevlid ve Musiki

Mevlid başından sonuna kadar enstrü-
mansız ve irticalen (doğaçlama) coşkulu 
bir şekilde okunması hasebiyle cami mu-
sikisinin bir formu olarak bilinir. “Fai-
latun failatun failatun” aruz vezni esas 
alınarak, melodilerin tayin edilmesinden 
mürekkeptir. Sırasıyla saba, hicaz, rast, 
uşşâk, segâh makamları ile her bir bahir 
kullanılarak icra edilen bu formda, her 
bir bahrin (tevhit, nur, veladet, merhaba, 
miraç) değişiminde bir ilahi veya tevşih 
icra etme marifeti ile bir sonraki bölüme 
okuyucuyu ve dinleyicileri ısındırılır.

Bazı bölge ve yörelerde bestelenmiş bazı 
mevlid-i şerifl erin varlığını da hatırlata-
rak son söz olarak şunu belirtmek ayrıca 
elzemdir: Mevlid-i şerifl er enstrümansız 
ve irticalen okunur. 
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GELENEKSEL SANATLARIMIZ

 u ayki Geleneksel Sanatlarımız 
sayfamızda sizleri ‘halı dokuma 

sanatı’ ile tanıştırmak istiyoruz. 

Bitki saplarıyla başlayan dokumacılık, 
yün ve pamuktan dokumalarla günümü-
ze kadar gelmiştir. Kirkitli dokumaları 
bulan ve geliştirenler Türklerdir. Kirkitli 
(kilim, cicim, sumak, zili, halı) dokuma-
lar, Türklerin Orta Asya’dan göç etmesiy-
le dünyaya yayılmıştır. 

Nasıl Bulundu?

İnsanların, konutların döşenmesinde 
örtü ve yaygı gereksinimlerini karşıla-
mak amacıyla yün ipliklerini birbiri ara-
sından, bir alt bir üst geçirerek ilk önce 
kilim yaptıkları, sonradan da bu iplikle-
rin arasına kısa yün ipliklerini düğümle-
yerek halıyı buldukları sanılmaktadır. 

Geleneksel Türk el sanatları, Anado-
lu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen 
çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla 
kendi öz değerlerini birleştirerek zengin 
bir mozaik oluşturmuştur. Dokumacılık 
Anadolu’da çok eskiden beri yapılagelen, 
çoğu yörede geçim kaynağı olmuş ve ol-
maya devam eden bir el sanatıdır.

Halı Nedir?

Çözgü (arış) ipliklerinin üstüne, ayrı bir 

desen ipliği ile değişik şekillerde düğüm 
atılarak, aralarından birkaç sıra atkı (ar-
gaç ) ipliği geçirilip kirkit ile sıkıştırılarak 
aynı yükseklikte, yer yer de farklı yük-
sekliklerde, kabartmalı olarak kesilmiş 
havlı yüzü olan dokumalara halı denil-
mektedir. 

Halıların Sınıfl andırılması 

1. Hammaddelerine Göre;

-Tamamen Yün Halılar

-Yün ve Pamuktan Dokunmuş Halılar

-İpek Halılar

-İlmelerinde Sim Kullanılmış Halılar

2. Kullanıldıkları Yere Göre Halılar; 

Seccade, Kelle, Taban, Yolluk, Sedir/Di-
van,  Minder, Paspas, Yastık, Heybe, Du-
var halılarıdır.

Halılarda Kullanılan Kompozisyon 
Düzenlemeleri 

Köşe-Göbek (Madolyon)

• Birim Desenli

• ¼ Desenli ½ Desenli Simetrik Desenli

• Yollu Desenli

• Yekpare

Sağlam mo-
tifl eri ve 
düğüm tek-
niği ile gü-
nümüzde de 
varlığını sür-
düren gelenek-
sel Türk halısının 
teknik özellikleri, dü-
zenli ve sürekli gelişmesinin en büyük 
dayanağı olmuştur. Gördes-Türk düğü-
mü tekniği, göçebe bir kavmin daha ka-
lın ve ısıtıcı bir zemin bulma isteğinden 
ortaya çıkmıştır. 

Halı Sanatının Tarihçesi

Daima Türkler’in yaşadığı ülkelerde or-
taya çıkan halının tarihi, sıkı sıkıya Türk-
ler’e bağlı olduğu gibi, Büyük Selçuklu 
Sultanlığı devrinde kurulan devletlerle, 
bunun tekniğini önce İslam alemine, 
sonra bütün dünyaya tanıtan da Türkler 
olmuştur. Bununla beraber, Büyük Sel-
çuklular’ dan halı  kalmamış, Anadolu 
Selçuklular’dan gelen Konya halıları yir-
minci yüzyıla kadar gelişen halı sanatı-
nın temeli olmuş, yedi asır boyunca Türk 
Halı Sanatı aralıksız, daima yeni tiplerin  
yaratıldığı parlak bir gelişme göstermiş-
tir. 

B

ANADOLU’DA DÜĞÜMLENEN HİKAYELER:

HALI SANATI
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Selda Kavas - El Sanatları Öğretmeni selda.kavas@hotmail.com

Yün Halı 13. yüzyıl
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HALI SANATI

Türk dü-
ğümlü 
halılar, 
ilk kez 
Anadolu 
Selçuk-

luların 
başkenti 

Konya’da 
bulunmuş ve 

Konya, Anadolu 
Türk halıcılığının merkezi olmuştur. 

Anadolu-Türk halılarının bilinen en es-
kileri 13. yüzyılda dokunduğu tahmin 
edilen ve Konya’da sekiz parça olarak bu-
lunan halıdır. 14. yüzyıl Selçuklu ile Os-
manlı halıları arasında bir geçiş dönemi 
olmuştur. Bu dönemde özellikle hayvan 
motifl i desenler kullanılmıştır. 15. ve 16. 
yüzyıllarda Osmanlı halılarında ilerleme 
görülmüş ve hayvan motifl erinin yerini 
soyut bitkisel motifl i halılar almıştır.

18. yüzyıldan sonra sanayinin yaygın-
laşması sonucunda, el halıcılığı kritik bir 
döneme girmiş, hatta 19. yüzyılda Here-
ke’de açılan atölyede işlenen çok nitelikli 
halılar bile bu gerilemeyi engelleyeme-
miştir. Osmanlı Yönetiminin son döne-
mine rastlayan bu dönemde makineleş-
meye büyük önem verilerek geleneksel 
dokumalar yerini makine halılarına bı-
rakmıştır. 

Üretilen el halılarında da el bükümü iplik 
yerine karışık elyafl ı iplikler, iplik renk-
lendirmede ise doğal boya yerine kimya-
sal boyalar kullanılmıştır. Bu dönemde 
geleneksel el halıları müzelere girmeden 
yurtdışına götürülmüştür ve koleksiyon-
culara satılmıştır. Cumhuriyet dönemin-
de bu yozlaşmaya dur demek amacıyla 
Sümerbank’ın öncülüğünde el halısı va-
kıf, kooperatif, atölye ve özel şirket fab-
rikalarında üretilmeye başlamıştır. Plan-
lı kalkınma dönemlerinde üretici çeşitli 
kredilerle desteklenmiştir. Bugün halen 

halı sanatı, ülkemizin pek çok bölgesin-
de temel geçim kaynağı olmaya devam 
etmektedir.
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Pazırık Halısı

akarya Üniversitesi 
Geleneksel Türk Sa-

natları Halı-Kilim Bölümü 
4.sınıf öğrencisiyim. Bu bö-
lümü seçme amacım sanat-
la kendimi anlatabilmekti. 
Bunu yaparken de herkesin 
geçmişte kaldığını düşün-
düğü bu alanın güzelliğinin 
tesiri içerisine girdim. Na-
sıl ki yeryüzünde yeni olan 
hiçbir şey yoksa ve söyle-
diklerimiz geçmişin tekrarı 

ise sanatta bu döngünün 
içerisinde yer alan ve bizi 
mutlu eden yegane bir uğ-
raştır.

Geçmişle gelecek arasın-
da bir köprü oluşturmaya 
çalışırken anladığım şu ki; 
yaşantımızda hissettikleri-
mizi karşı tarafa aktarırken 
kullandığımız malzemeler 
değişse de duygularımız de-
ğişmeyecek…

akarya Üniversitesi Geleneksel 
Türk Sanatları Halı-Kilim Bölü-

mü 4.sınıf öğrencisiyim. Alanımızla 
ilgili uygulamalı ve teorik eğitim al-
maktayız. Bu bölümü seçmemdeki en 
büyük etken geleneksel dokumalarda 
yer alan motifl erin taşıdığı anlamlar 
ve her dokumanın adeta konuşurca-

sına dokunmuş olması… 

Amacım günümüzde yerli ve yaban-
cı birçok tasarımcıya ilham kaynağı 
olan bu motifl eri asimile etmeden 
modern tasarım anlayışıyla yorum-
layarak gelecek kuşaklara aktarabil-
mek.

akarya Üniversitesi Gele-
neksel Türk Sanatları Ha-

lı-Kilim Bölümü 4.sınıf öğrenci-
siyim. Bu bölümü seçen birçok 
arkadaşım gibi ben de, dokumalar-
daki motifl ere yüklenen anlamlara 
hayran kalmıştım. Yüzyıllar önce 
dokunan bir kilimde bir yörük 
kızının bize bıraktığı öyküsüydü 

motifl er. 

Nasırlı bir elin her kirkit darbe-
sinde bir yaşam daha ölümsüzleş-
tirildi kilimin yüzüne. Bu bölümü 
neden seçtiğimizden ziyade bizi 
nasıl kendine bağladığı her doku-
mada düğüm düğüm okuduğumuz 
yaşamlardı belki de.

Geçmiş ile Gelecek Arasında

Modern Anlayış İle

Bize Öyküler

Bir Köprü

Yorumlamak

Anlatır

S

S

S

Çiğdem Kurtuldu

Ebru Cengiz

Ayşe Gürbüz
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erdivan’ın birbirinden güzel köyle-
rini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu 

ayki durağımız Yukarıdereköy. 

Hemen belirtelim ki Yukarıdereköy, ken-
dinizle baş başa kalabileceğiniz ve kafanızı 
dinlediğiniz dakikaların keyfini süreceğiniz 
bir ortam sunuyor. Doğanın sesi bozuyor bu 
sessizliği. Kuşların ötüşü, rüzgarın esişi, yu-
murtlayan tavuğun gıdaklamasıdır kulağını-
za gelen.

Kendinizi doğanın kollarına bırakıyorsunuz. 
Muhteşem Sapanca Gölü manzarası gözle-
rinizi kamaştırıyor. Tabiatın güzelliklerine 
doyamıyorsunuz. Çıkıp özgürce dolaştığınız, 
yeşilin her tonunu görebildiğiniz, ağaçların 
verdiği serinliği teninizde hissedebildiğiniz 
bir yer burası. Mis gibi havayı soluyarak ye-
niden doğmuşçasına derin bir “oh” çektiğiniz 
dakikaların hiç bitmesini istemediğiniz bir 
ortamdasınız.

Merkeze 13 km

Köy Muhtarımız İlyas Köseoğlu ile Yukarıde-
reköy hakkında ufak bir söyleşi yaptık. Yuka-

rıdereköy Sakarya merkezine 13 km uzaklık-
ta. Karadeniz iklimi etki alanı içerisinde. 

Köyde 100 hane bulunmakta ve  600’e yakın 
nüfusu var. Köyün çoğunluğu Manavlardan 
oluşmakta. Gençlerin önemli bir kısmı fabri-
kalarda çalışıyor. Ekonomisi, gücünü tarım-
dan alıyor. Hayvancılık hemen hemen kalk-
mış durumda. 

2 Öğretmenli Köy Okulu

Köylü en çok kiraz, ayva, erik, armut, kara la-
hana ve marulla geçim sağlıyor. Ayrıca köyde 
4 adet tekstil fabrikası bulunmakta. Kendi 
yağıyla kavrulan şirin bir köy burası. Şirin bir 
köy okulu var. 40 öğrenciye sahip köy oku-
lunda 2 öğretmen bulunmakta. 

Köyü dolaşırken düşündüğüm tek şey şu 
oldu: Burada insanın ömrü uzar. Dağlardan 
gelen buz gibi suyu içmenin, dalından kopa-
rabileceğiniz meyvenin tadına bakmanın, toz 
toprağa karışarak kirlenmenin elbette ömrü-
müze bereket katacağını düşünüyorum.

İnsanların yaşamlarını uzaktan izlersiniz. 

YUKARIDEREKÖY YUKARIDEREKÖY
MUHTEMEŞEM GÖL MANZARASI İLE;

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com

S

DOSYA

‘‘Sanallıktan, 
yapmacıklıktan 

arınmış, herkesin 
samimiyetten 

başka sermaye-
sinin olmadığı bir 

yer hayal edin. 
Sıkıntı yoktur, çile 
yoktur. Çünkü sı-

kıntılar size nimet 
olarak görünür.
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Yeri gelir, aralarına karışarak belki de hiç 
denemediğiniz şeyleri denersiniz. Hayvan-
larını otlatmaya çıkan çobanla ayaküstü 
muhabbet eder, çamurda oynayan çocuk-
ları gördüğünüz zaman çocukluğunuza 
dönüş yapar, hayatı başka pencerelerden 
görme imkanı bulursunuz. Farklı bir hayat 
tecrübesini, hem zorlukları hem de avan-
tajlarıyla yaşamanın tadına varırsınız.

Samimiyet Sermayesi

Sanallıktan, yapmacıklıktan arınmış, her-
kesin samimiyetten başka sermayesinin 
olmadığı bir yer hayal edin. Sıkıntı yoktur, 
çile yoktur. Çünkü sıkıntılar size nimet 
olarak görünür. Küçük bir eviniz vardır. 
Yanında hayvanlarınızın yaşadığı bir alan, 
bir de bahçeniz vardır. Üzerinde sebzelerin 
yetiştiği, meyve ağaçlarının yazın sizin için 
gölgesini sunduğu. 

Komşularınız vardır, doktora yapmamış, 
üniversite okumamışlardır belki ama ha-
yata dair, insan ilişkilerine dair her konu 
hakkında hepsi birer uzmandır, birer pro-
fesördür. Paylaşmak nedir bilen insanlardır 
komşularınız, yarım ekmeği bölen insan-
lardır. Her biri darda kaldığınız vakit belki 
kollarındaki bilezikleri bozduracak kadar, 
kenardaki kefen parasını feda edecek kadar 
cömert insanlardır. 

Hayallerini Kurduğumuz Hayat

Doğa tamamen huzurdur, rahatlıktır. Ha-
yatın bence olması gerektiği halidir köy ha-
yatı. İçinde belki hiç bulunmadığımız fakat 
her daim hayalini kurduğumuz bir yaşam. 
Kimi zaman bir çoban olup koyunlara kaval 
çalmayı istedik. Bazen yaşlı bir dede olup 
köy kahvesinde çay yudumlamayı ya da kü-
çük bir çocuk olup kırlarda şuursuzca koş-
mayı arzuladık. Bu köyde bütün bu hayalini 
kurduğumuz şeyleri yaşamak mümkün.

Yukarıdereköy’de Serdivan Belediye Başka-
nımız Yusuf Alemdar’ın çocukların isteği 
üzerine yapmış olduğu futbol sahası köyün 
gözde mekanlarından. Tertemiz bir doğa-
da; trafik gürültüsü ve hava kirliliği olma-
dan yaşamak paha biçilemez. Çocuklarınızı 
oynaması için sokağa bıraktığınızda içini-
zin rahat olması önemli bir şeydir.

Toparlanın Köyümüze Dönüyoruz

Peki biz ne yaptık? Köylerimizi terk edip şe-
hirlere yerleştik. Peki mutlu muyuz? Araba-
larımız, evlerimiz oldu, konforumuz en üst 
seviyede. Ama bir şeyler eksik? 

İçinizdeki çocuk mutlu mu? Eksik olan şey, 
aslında fazlalıklarımız. İçimizdeki o çocuk 
hayata küstü. Kendimizi depresyon ilaçla-
rıyla avutur olduk. Artık her yerde doktor-

lar peynir ekmek gibi anti-depresan ilaçları 
reçeteliyor. 

Hesapta olmayan saçma sapan hastalıklar-
la, kanserle tanıştık. Biz geri dönüyoruz, 
tüm doğallığı ile eski köylere yeni bir ba-
kış açısıyla. Gerçekten sahip olduğumuzda 
mutlu olacağımız şeyler için, bahçenizdeki 
sizin büyüttüğünüz mis gibi kokan doma-
tes için, yumurtladığını size haber veren 
tavuğunuz için, bir yabancının yaklaştığını 
havlayarak haber veren köpeğiniz için…

Kendi meyve ağaçlarınızdan olması gere-
ken zamanda yiyeceğiniz meyveler için, 
geceleri yukarıdaki yıldızları hiç göreme-
diğiniz kadar net görebilmek ve kazdığınız 
bahçenizden çıkan mis gibi toprak kokusu-
nu alabilmek için. 

Kendi ağacınızın altında okuyacağınız ki-
taplar, bahçenizden gelen buram buram 
çiçek kokuları için. Birbirlerinden gözlerini 
kaçırmayıp size “merhaba komşum, günay-
dın!” diyecek samimi insanlar için. Şu ha-
yatta en azından bir defa tadına bakılması 
gereken yaşamdır köy hayatı. 

Yukarıdereköy size bu yaşamı fazlasıyla su-
nan harika bir yer. Oldukça içten halkıyla 
dost olacaksınız, yolunuz düşerse mutlaka 
uğramalısınız.

YUKARIDEREKÖY

‘‘
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RÖPORTAJ

iirle ünsiyet kurmanız hususunda sizi 
tetikleyen ne oldu?

Hocam hala hayattadır, geçenlerde ziyaret ettim. Pek 
mütehassıs oldu. “Bunca yıldan sonra vefa gösterip 
ziyaret eden öğrencim olmamıştı” dedi. Diyanete 
bağlı bir Kur’an Kursunda devlet memuruydu hocam. 
Ben de hayli meraklı, kurcalayan bir talebeydim. 

O zamanlar 10-12 yaşlarındayım. 3 ay zarfında, yaz 
tatili biterken Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumaya 
başladığımı fark etti. Okumayı öğrenmek için gelen 
talebeler eğer yavaş çalışıyorsa 6 ayda bitirir. Ben bi-
raz sıkı tuttuğum için erken bitirdim. Bu, bende bir 
ampul yaktı. 

Neden Yalan Söylüyorsunuz?

“Bu harfl erle okumayı öğrenmek yıllara bağlı olan bir 
iştir” demişlerdi bana, o yüzden kızdım. 3 ay zarfında 
ben okuduğuma göre, ya siz bana yalan söylüyorsu-
nuz, ya da ben dahiyim. (gülüyor). Bu bende okumaya 
merakı ilk tettikleyen şey oldu.

“Neden bana yalan söylüyorsunuz? Ben ilkokul çocu-
ğuyum, size karşı bir gücüm mü var?” diyesim geldi. 
Kendi kendime hep sordum: Biz niye bu harf siste-
mini terk ettik? Hatta onunla meşgul olmayı illegal 
pozisyona ittik? İlla bu yeni harfl erle okuyacaksınız 
diyorsunuz, devlet yetkiniz buna el verir de, neden 
yalan söyleyerek bunu uyguluyorsunuz? 

Benden,  bizim neslimizden, hele hele bizden sonra 

özenle gizlenen, hiçte dürüst olmayan metotlarla so-
ğutulmaya çalışılan insanlardan ne umdular bilmiyo-
rum. Acımasızca kendine yabancılaştırma hareketi 
olarak gördüm tüm bunları. Kızdım, kırıldım, gücen-
dim. Buna karşı bir savunma olsun duygusuyla kırk 
yılı geçirdik.

O Gün Vuruldum

Ömrünüze bereket diyerek bir diğer soruyu arz 
edelim efendim. “Üstadım” dediğiniz Nabi mer-
huma muhabbetiniz nasıl başladı?

Babam arzu halciydi. Beylik sözler işitirdi, söylerdi. 
80 küsür yaşında, bir gün ondan bir beyit duydum. 
Nabi’nin bir beyiti: ‘’Bende yok sabri sükun sende ve-
fadan zerre / iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre.’’ 
Akış, vurgular dikkatimi çekiyor, usturuplu söz oldu-
ğu belli. Hasılı o gün vuruldum.

Siper olmakdan özge âteş-i dil-sûz-i kandile

Nedir sûdı bilinse revgân âb üzre tefevvukdan

Gayet ağdalı bir Türkçe. Konunun uzmanları tarafın-
dan bile zor anlaşılan, anlamakta müşkilat çekilen bir 
dil. Yağ, özgül ağırlığı sebebiyle suyun üstüne çıkar 
ya, biz de o yüzden kızdığımız bazı insanlara, öfkeyle 
karışık, “zeytinyağı gibi üste çıkar” deriz. Nabi mer-
hum, bu noktada bize diyor ki: “Sen öyle düşünme. 
Zeytinyağı üste çıkıyor da ne oluyor, yanıyor. Sen 
kandilin altındaki su gibi ağır ol”. 

Röportaj: Ahmet Musa Bala ahmetmusabala@gmail.com

NAZM-I İLAHİ
BAMBAŞKADIR 

Ş

Tanıyalım

1961, Denizli 
doğumlu. Lisansını 
1984’te İstanbul 
Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’nde 
tamamladı. Avu-
katlığın yanı sıra 
yayıncılık, yöne-
ticilik, denetçilik, 
öğretmenlik ve su-
nuculuk yaptı. “En 
değerli iş insana 
yatırım” diyerek; 
klasik eserlerden 
edindiği heyecanı, 
her yaştaki genç-
lerle paylaşmak 
hayat tarzı oldu.

Hayati İnanç, TRT’de 
yaptığı ve daha son-
ra kitaplaştırdığı “Can 
Veren Pervaneler” 
ile adını duyurmuş 
biri. Asıl işi Avukatlık. 
Yüzlerce Divan şiirini 
ezbere biliyor. Dahası 
bu beyitleri hissedi-
yor. Geleneksel şiir 
tarzımızı sevdirmeyi 
kendine gaye edinmiş. 
Kendisi ile Ankara’da-
ki ofi sinde bir araya 
geldik.
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HAYATİ İNANÇ

Kandile bir iki parmak su koyarlar, üstüne gaz, 
onun üstüne de bez koyarlar. Sonra kandili tu-
tuştururlar. Kandil yanar yanar, emdikçe ya-
nar, yağ biter, fitil kendi kendine yanar, köz ha-
linde kendi düşer. Herkesin gördüğü kandilde 
bu nükteyi fark edip insana hayat düsturu ar-
mağan eden insana tabiki minnet duyuyoruz.

Ve bir başka beyit. Bu sefer tevazu ile alakalı:

Ten-be-hak-i acz olan şebnem gibi üftadenin

Cümleden evvel yeten hurşid olur imdadina

Hele bak der, çiğ damlasına. Şebnem acizliğin-
den, tevazuundan yüzünü yere sürdü. Yerde ya 
artık çiğ damlası, o tevazu sebebiyle Cenâb-ı 
Hak sabah güneşi doğunca onu göklere çıkar-
tır. Esasında hepimizin bildiği bu doğa olayını 
insana hikmet vermek için böyle ifade etmiş 
Nabi.  Yani çiğ damlası buharlaşır ve göğe yük-
selir. Diyor ki:  “İnersen çıkarsın ey insanoğlu. 
Sen de yüzünü yere sür! Ve insan yüzünü na-
mazla yere sürer.”

Zillet erbâbı olur nezd-i ilâhîde azîz

Halk câmi’de el üzre götürür pâ-bûsun

“Allah için tevazu edeni, Allah yüceltir” diyor 
ve örnek veriyor: “Bak akşama kadar çiğnedi-
ğin pabuç, camiye gelince taç gibi başında ta-
şınıyor.” Çamur dökülmesin diye kaldırıyoruz 
ya, Nabi merhum buradan çıkarıyor, pat diye 
karşına bir şey koyuyor. Şiirimizin de böyle bir 
özelliği var. Yani bir şey söyler ama bunu temel-
lendirir, örneklendirir ve böylece başka bir ba-
kış açısı elde edersiniz.

Onlar Arıyor, Bizimkiler Bulmuş

Bir nevi sosyoloji de yapmış oluyor o 
zaman?

Tabi, Nabi merhumu okuyan filozof 
Nietzsche’nin itirafı ilginçtir “Şair 
olamayacağımı gördüm, mecburen 
filozof oldum”. Adam sersemliyor. 
Neden? Biz sadece şairlik yönünü 
biliyoruz, diyoruz ki: Adam şiir yaz-
mış, güzel tutmuş, tamam da aslında 
o tefekkürü de o kılıfta, o metotla yapı-
yor. O format içerisinde yapıyor. Yaptığı şey te-
fekkürdür, hayatı anlamadır, anlatmadır. Peki, 

ne farkı vardır batının filozofl arından bizimki-
lerin? Onlar arıyor, bizimkiler bulmuş.

Bizimkiler saadetin bülbülleridir. Bir arayış 
içinde değillerdir, hakikate kavuşmuşlardır on-
lar. Hak ehlidirler ve bunu terennüm ederler. 
Ben bizim şairlerimizin yazmalarını, söyleyiş-
lerini ve onu insanlarla paylaşmayı bülbülün 
ötüşüne benzetirim. Bülbül öterken size ne 
dediğini anlamazsınız ve fakat anlamanıza ih-
tiyaç yoktur. Güzel bir şey söylediğinden emin-
sinizdir, dinlemekten de kendinizi almazsınız.

Âşık Veysel kucağına sazı alırdı. Sazın üzerinde 
eli sabit, hiçbir yere oynamadığı halde her tür-
lü türküyü de çalabilirdi, bir hata da olmazdı. 
Yahu üstat, bu sazı çalanlara biz baktık, eli dur-
mak bilmiyor bir aşağı bir yukarı böyle koştur 
koştur, kan ter içinde kalıyorlar, sen tuttuğun 
yeri bırakmıyorsun ama istediğini de çalıyor-
sun (gülüyor). Dediler, “Evlat, onlar benim bul-
duğumu arıyorlar.”

Şiirimizin misyonu sizce nedir?

Bizim şairlerimizin misyonu, şiirimizin bizzat 
kendi misyonu tebliğ değildir, telkin de değil-
dir. Tabi bu benim şahsi kanaatim. Abdürra-
him Karakoç şiire tebliğ der, Necip Fazıl mer-
hum “telkin” der. Fakat Yahya Kemal’in dediği 
taraftayım ben, “terennüm”dür. Ne tebliğdir, 
ne de telkindir. Terennümdür. Bülbülün ötüşü 
gibidir; bir şey tebliğ etmiyor sana, ama öyle 
bir şey anlatıyor ki sen onu anlıyorsun, alıyor-
sun, hissediyorsun, yüreğine dokunuyor.

Aynı Yerden Beslenmişiz

Necip Fazıl demişken, kendisi ile tanış-
mışlığınız var mıydı?

Necip Fazıl’la tanışmamı hep tavsiye etti-
ler bana. Ben 22 yaşındaydım o vefat 

ettiğinde. Kısmet olmadı. Yani bu-
gün, yarın gideriz, acelesi yok de-
dik. Birisi belki beni götürür falan 
diye. Korkuyordum da tabi. Yani 
çekiniyorum, zor bir kişilik oldu-

ğunu işitiyoruz herkesten. Efendim 
biri beni götürsün bari diye beklenti 

içindeyim ama aniden göçtü. Bir ga-
zete aldım, resmi var tam sayfa. Durum 

anlaşıldı, vefatını hissettim ve altında iki mısra 
yazılıydı;

En çok sevdiğin şairin en güzel şiirini bir kere okursun, üç kere, beş kere, on beş 
kere okursun. Tamam, ama bir yerden sonra artık gına gelir, � tridir.  En beğendiğiniz 

şiiri bile, her Allah’ın günü 20 defa okuyamazsın, yani çekilmez. Ancak her Müslü-
man Fatiha-i Şerife’yi günde en az 40 defa okuyor değil mi? Hiç sıkıldık demiyoruz. 

Meydanda olan bu mucize ise gözden kaçıyor. 

“

“
Bir nevi sosyoloji de yapmış oluyor o 

Tabi, Nabi merhumu okuyan filozof 
Nietzsche’nin itirafı ilginçtir “Şair 
olamayacağımı gördüm, mecburen 
filozof oldum”. Adam sersemliyor. 
Neden? Biz sadece şairlik yönünü 
biliyoruz, diyoruz ki: Adam şiir yaz-
mış, güzel tutmuş, tamam da aslında 
o tefekkürü de o kılıfta, o metotla yapı-

Necip Fazıl’la tanışmamı hep tavsiye etti-
ler bana. Ben 22 yaşındaydım o vefat 

ğunu işitiyoruz herkesten. Efendim 
biri beni götürsün bari diye beklenti 

içindeyim ama aniden göçtü. Bir ga-
zete aldım, resmi var tam sayfa. Durum 

Medreseye       
giden çocuğun 
ilk aldığı ders-
tir: Gözün aya-
ğının ucunda           

olacak.
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Genç adam yollarımı adım adım bilirsin 

Erken gel, beni evde bulamayabilirsin 

Sanki size söylemiş gibi.

Gökyüzü tepemde döndü. O an bana çok ağır 
gelmişti. Büyük bir şairdir şüphesiz. Biz de 
onunla meşrepdaşız. Abdülhakîm-i Arvâsî 
Hazretlerini anlatır, şeyhim der. “O ve Ben” 
kitabı onu anlatıyor. Ben oraya bağlıyım, Ab-
dülhakîm Efendi benim sultanımdır, mür-
şidimdir. Öylede bir yakınlığımız var yani. 
Rahle akrabalığımız var. 

Cemil Meriç’in bir sözü vardı, “Biz ki aynı 
kitaplara baş eğmişiz, bizden âlâ kardeş mi 
olur” der. Bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz 
öyledir. Aynı kitaplara baş eğmişiz, aynı yer-
den beslenmişiz.

Yazdığınız şiirler var mı?

Yok, yazmıyorum. Yazma hevesim de, kabili-
yetim de söz konusu değil. Esasen böyle bir 
şeye ihtiyaç da görmüyorum. Yani bizim ihti-
yacımız yazmak değil, okumak. Biz okumadık 
ki, kaynaklarımız duruyor orada. Kütüpha-
neler ağzına kadar dolu ve biz dışındayız. Bu 
çok acıtıcı bir vaziyet. Bunun sebebi ne olursa 
olsun. Bir dönem belki anlaşılabilir. Bir ayrı-
lık girmiştir araya, ama artık bunun bitmesi 
lazım, bin yıllık hikâyeyi unutmak olmuyor. 
İnsaf! Bizim hikâyemiz burada. Biz yazdık, 
çizdik bunu. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet 
devam ediyor işte hikâye, 1040’tan beri bura-
dayız. Dün gelmedik ki. 

Yahya Kemal’in akıncılar şiirini ne zaman gör-
sem, okusam, düşünsem, heyecanlanmaktan 
kendimi alamam. Okuma bakımından da, ifa-
de gücü bakımından da, vezin bakımından da 
mükemmel bir şiirdir.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik    

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de 

Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde

Cennete gitmiş, cennetteki gülleri görünce 
renkleri sebebiyle Mohaç meydan muhare-

besindeki yaralarını hatırlayıp, “o kızıl hatıra 
titrer gözümüzde” diyerek dünyaya özlem... 
Cennet ehlinin dünyayı özlemesi söz konusu 
değildir, tek istisnası şehitlerdir. Bir daha ge-
lip şehit olsaydık derler. Onu anlatıyor bak. 
İşte şiirimizin derinliği bu. Tabi İslam terbi-
yesi…

Yedi bin beyti hıfz ettiğiniz söyleni-
yor.

(Gülerek cevap veriyor)

Öyle derler o bir rivayettir. Yani 
bunu ölçen, biçen yok. Ölçmenin 
imkânı da yok. Rahmetli Nasret-
tin hocaya, “Dünyanın merkezi 
neresidir?” demişler. “Eşeğinin sol 
arka ayağının bastığı yer” demiş. Te-
reddüt görenlere, “E ölçün o vakit.” de-
miş. Allah Allah. Yani 7 bin beyit gerçekten 
ezberimde mi? E deneyin ağabey.

Gözün, Ayağının Ucunda Olacak

Ezber yapmanın bir tekniği var mıdır?

“Et-tekraru ahsen, velev kâne yüz seksen” 
derler eskiler. Yani ortaokul çocuğu bir şiiri 
ezberlerken ne yapıyorsa yapılması gereken 
odur. Ne yapar? Okur bir daha okur, bir daha 
okur, gözünü kapatır bir daha okur, tavana 
bakar bir daha okur. Başkasına okur. Ya bu 
tutkudur, merakın yoksa ezberleme. Zaten 
lüzumda yok. İlaveten El-Âlâ suresini ezber-
lemek tavsiye edilir. Ezberleyip vitir namaz-
larında zammı sure olarak okumaya devam 
etmek ezber için tavsiye edilir… Gıda olarak 
da kereviz ve kuru üzüm yemek tavsiye edilir. 

Günahı terk edip, tövbe tavsiye ediliyor. Bi-
rinci tavsiye budur. Günahı terk et, tövbe et. 
Acilen. Sonra kem bakmamak. Kötüye, çirki-
ne, harama bakmamak çok önemlidir. Temel 
meseledir, medreseye giden çocuğun ilk aldı-
ğı derstir: Gözün ayağının ucunda olacak. Bir 
insanı yolda 
giderken sey-
ret. Başı yukar-
daysa, fır fır fır 
dolaşıyorsa bu 
âdem boştur. 
Boş kafa yukar-
da gezer dolu 
kafa aşağıdadır. 

Yani şiir ez-
berlemek bir 
fazilet değil ki 
şiir bilene âlim 
denmiyor. Yani 
bilmeyen cahil 
olmuyor. Bu ke-
yif meselesi. Her-
kes bir şekilde 
eğleniyor. Ben de 
böyle eğleniyo-
rum işte, bu eğ-
lencedir. Şiir bir 

vasıtadır. Nakletmek için vasıta. Bende bun-
dan zevk alıyorum. Nakletmeyi seviyorum. 
Düzgün söylemek, güzel söylemek, doğru 
söylemek faydalı olmak. Hiç değilse zararlı 
olmamak.

Kur’an-ı Kerim ‘nazm-ı ilahi’dir. Nazım, in-
ciyi ipe dizmek demektir. Aynı kelimelerdir, 
Arapçadır. O kelimeleri bilen insanlar vardır. 

Onlar da dizmektedirler. Hatta bazıları 
çok güzelde olmaktadır ama nazm-ı 

ilahi bambaşkadır. 

Bu bir mucize olsa gerek.

Elbette, burada mucize kendini 
gösterir. Şiire bu kadar meraklı 

olan kardeşiniz şunu görüyor: En 
çok sevdiğin şairin en güzel şiirini 

bir kere okursun, üç kere, beş kere, on 
beş kere okursun. Tamam, ama bir yerden 
sonra artık gına gelir, fıtridir.  En çok sevdiği-
niz şiiri bile, her Allah’ın günü 20 defa okuya-
mazsın, yani çekilmez. Ancak her Müslüman 
Fatiha-i Şerife’yi günde en az 40 defa okuyor 
değil mi? Hiç sıkıldık demiyoruz. Bir bık-
kınlık hâsıl olmuyor, çok meydanda olan bu 
mucize ise gözden kaçıyor. Yani, zuhurunun 
şiddetinden gaiptir.

Bizimkiler Kur’an-ı Kerim’den, Hadis-i Şe-
rifl er’den ilham almışlar. O eğitim altında 
yetişmişler,  kendi kabiliyetleriyle de bunu 
terennüme gayret etmişler. Ederken de hep 
acze düştüklerini kabul etmişler ve zaafl arını 
görmüşlerdir. 

Abdülehad Nuri Hazretlerinin yazdığı çok 
güzel bir naat-ı şerife rastladım geçen gün: 
“Seni öven Allah olunca insanlar seni nasıl 
anlasın Ya Resulullah”.

Çok teşekkür ederiz, bu güzel sohbet 
için.

Asıl ben teşekkür ederim.

RÖPORTAJ

Öyle derler o bir rivayettir. Yani 
bunu ölçen, biçen yok. Ölçmenin 
imkânı da yok. Rahmetli Nasret-
tin hocaya, “Dünyanın merkezi 
neresidir?” demişler. “Eşeğinin sol 
arka ayağının bastığı yer” demiş. Te-
reddüt görenlere, “E ölçün o vakit.” de-

Onlar da dizmektedirler. Hatta bazıları 
çok güzelde olmaktadır ama nazm-ı 

gösterir. Şiire bu kadar meraklı 
olan kardeşiniz şunu görüyor: En 

çok sevdiğin şairin en güzel şiirini 
bir kere okursun, üç kere, beş kere, on 

Bizimkiler           
saadetin bülbül-
leridir. Bir arayış 

içinde değil-
lerdir, hakikate 
kavuşmuşlardır 

onlar. 

Genç adam yollarımı adım adım bilirsin 
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BİLİŞİM

KISA KISA
Hastane Hacklendi
Hoolywood Presbyterian 
hastanesi 3,6 milyon dolar 
fidye karşılığında hacklendi. 
Olağanüstü hal durumunda 
hastane sistemleri, telefon, 
fax ve birçok cihaz devre dışı 
kaldı. 

75 Bin Kat Hızlı
UCL’de yapılan deney so-
nucu 1,125 terabytelık veri 
bir saniyede transfer edildi. 
Türkiye’deki ortalama in-
ternet hızı 16 Mps, deney-
de ulaşılan hız ise bu hızın 
75.000 katı.

Bir Diskten Fazlası
Southampton Üniversite-
si tarafından üretilen 13,8 
milyar yıl dayanabilen 360 
TB’lık disk aynı zamandan 
1,000°C sıcaklığa kadar da-
yanabiliyor.

Tek Rakibi Kendisi
2015 yılının son üç ayında 
75,9 milyar dolar gelir ve 
18,4 milyar dolar kâr elde 
ettiğini açıklayan Apple bu 
rakamlarla kendi rekorunu 
kırmış oldu.

Akıllı Asma Kilit
Kanadalı Pishon Lab firma-
sının telefondaki parmak 
izi sensöründen esinlendi-
ği asma kilit aynı zamanda 
suya dayanıklı ve alarm ile 6 
ay ömürlü batarya özellikle-
rine sahip.

Dünya’nın En Değerlisi
Google’ın çatısındaki Alpha-
bet birinciliği Apple’ın elin-
den aldı. Şuan Apple’ın piya-
sa değeri 535 milyar dolar, 
Alphabet’in ise 568 milyar 
dolar. 

Tarihi Zafer
2500 yıllık strateji oyunu 
Go’da şu ana kadar hiçbir 
bilgisayar, insanı yenmeyi 
başaramamıştı. Google şir-
ketine ait olan DeepMind’in 
geliştirdiği AlphaGo yazılı-
mı, Avrupa şampiyonunu 
geçmeyi başardı. 

Uçak Sayısını Geçti
Federal Havacılık Kurulu’na 
göre Amerika’da kayıtlı dro-
ne sahibi sayısı kayıtlı uçak 
sayısından fazla. Şimdilik 
325.000 kayıtlı drone sahibi 
varken 320.000 kayıtlı uçak 
mevcut.

ilmlerin nasıl frag-
manları oluyorsa, 

kitapların da fragmanı 
olabilir. Kitaptan heyecan-
landıracak bir bölüm gös-
teriyoruz. İnsanlar bunu 
beğenirse o kitabı alır”. Bu 
sözler “Bir Yudum Kitap” 
projesinin mimari Alparslan 
Demir’e ait. 

Folx ekibi tarafından kuru-
lan ‘biryudumkitap’ kısa bir 
süredir hizmet vermesine 
rağmen geniş bir kitleye 

ulaşmış durumda. Türki-
ye’de 81 ilde üyesi bulunan 
uygulama, şimdilik 60’dan 
fazla ülkede 40 bin okuyu-
cuya erişti. Siteye girerek 
mail adresinizi kaydedi-
yorsunuz ve her sabah 8’de 
mail kutunuza bir kitaptan 
bölüm gönderiliyor. Siz de 
güne edebiyatın huzur verici 
sesiyle başlamış oluyorsu-
nuz.

Hafta içi dünya klasikleri ve 
Türk edebiyatına, cumartesi 
şiire ve pazar günleri ise 
dergilerinden deneme ve 
yazar adaylarına yer verili-
yor. Şimdilik sadece inter-
net sitesi bulunan bu güzel 

projenin mobil uygulaması 
da yakın zamanda bizlerle 
olacak. Demir, sitenin ama-
cının kitap okumaya zaman 
bulamayan, ne okuyacağını 
bilemeyen insanlara yardım-
cı olmak ve insanların kitap 
okuma bahanelerini öldür-
mek olduğunu söyledi.

ichigan Eyalet Üniversitesi’nden bir 
ekip yeni güneş paneli üretti. Nor-

maldeki güneş panellerinin aksine şeff af 
güneş paneli, görünür ışığın geçmesine 
izin vererek morötesi ve kızılötesi ışıklar-
dan enerji elde ediyor. 

İnce ve camla ayırt edilemeyecek kadar 
şeff af olan panel bu yöntemle bir yan-
dan da elektrik üretebiliyor. Bu teknoloji 
sadece evlerde değil otomobil, saat ve cep 
telefonları gibi birçok alanda kullanıla-
bilecek. Şeff afl ık sorununu çözen bilim 
adamlarının, şeff af güneş panelinden 
alınan verimi arttırmasıyla belki de yakın 
gelecekte şarjı bitmeyen cep telefonları, 
tabletler ve kendi enerjisini üreten gökde-
lenler görebiliriz. 

ünya’nın internet kullanım raporu 
açıklandı. WeAreSocial’in yayınladığı 

rapora göre Dünya’da 3,4 milyar aktif internet 
kullanıcısı bulunuyor. İnternet kullanıcılarının 
2,3 milyarı sosyal medyada aktif, 3,7 milyar 
kişi ise cep telefonu kullanıyor. Türkiye’deki 
internet kullanıcıları günde ortalama 5 saatini 
internette geçiriyor. 

Türkiye’nin aktif internet kullanıcısının geçen 
yıla oranla %10 artarak 46 milyona ulaştığını 
belirten raporda, 42 milyon kişinin sosyal 
medya kullanıcısı, 71 milyon cep telefonu 
kullanıcısı olduğu belirtildi. Cep telefonu üze-
rinden 36 milyon kişinin internete bağlandığı 
ülkemizde, en popüler sosyal medya ağları ise; 
Facebook, Whatsapp, Facebook Messenger, 
Twitter ve Instagram.

“F

Bir Yudum 

Kitap

Abdulkadir Abuş akadirabus@gmail.com

MD

Şarjı BitmeyenRakamlarla

Cep Telefonuİnternet

güne edebiyatın huzur verici 

Türk edebiyatına, cumartesi 

Twitter ve Instagram.
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DUR VE BAK

Koyunları öldükten sonra kırsaldan şeh-re göç eden bir aile. Ulan Batur’da merdi-ven altında yaşıyorlar. Moğolistan

Tarihin en büyük hava aracı Alman zepli-ni Hindenburg hizmetinin 2. yılında bir iniş sırasında yanarak yok oldu. 1937

Sokakta oyun oynayan kızlar. SSCB, 1970

Gündüz vardiyası yeni başlamış. Cam 

fabrikasında çocuk işçiler. Nisan 1909 - 

Indiana, ABD

Renklendirilmiş fotoğraf 1910 yılına 

ait. Kapalı Çarşı ay yıldızlı bayraklarla 

donatılmış. Kahire

Batı Prusya’da bir krematoryum. Yan-

mayı bekleyen bir ceset. Mayıs 1945, 

Almanya

Hazırlayan: Abdullah Kibritçi aleminrenkleri@gmail.com
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Serdivan Ajans olarak bu sayıda sizler için “biyografi” ana temalı kitap ve film 

seçkisi sunuyoruz. Keyifl i okumalar ve izlemeler dileriz.

Zeynep Sena Tuna
zynpsntn@gmail.com

Büşra Mercan
zbusramercan@gmail.com

Editörler:

kita
film

 günlerde; Garp’tan başlayan ve türlü 
ideolojilerin peşine takılarak Şark’a doğru 

yürüyen, madde medeniyetinin canavarlaşan 
felsefesi, garbı derin bir ıstırap içinde kıvran-
dırmaktadır. İkbal, senelerce evvel bu gidişin 
insanı huzura kavuşturmaktan çok uzak 
olduğunu görmüş ve bir gün akrep gibi kendi 
kendini öldüreceğini açıkça söylemiştir.

“Yeni Dünya, yeni fikirlerden gelir vücuda, taş 
ve tuğla ile biçim bulmaz çünkü cihan” diyen 
İkbal, şark için olduğu kadar garp içinde par-
lak bir meşaledir.

Bir asır önce tespit ettiği problemler ve getir-
diği çözümlerle günümüz meselelerine ışık tu-
tan bir tefekkür insanıdır Muhammed İkbal. 
Bu manada asrının adamı değildir. Genelde 
tüm insanlığa, özelde yabancı esareti altındaki 
Hint Müslümanlarına hitap ederken imanı-
nın bütün kudreti, aşkının bütün heyecanı ile 
feryat eder. İnsanlığı düşünmeye, tefekküre 
ve ayağa kalkmaya davet eder. Etrafındaki 
insanların duygu ve düşünceleri onda yoktur. 
O sadece “gönül” denilen mukaddes cevhere 
sahip olmakla yetinir. Mal, mülk, dünya emel-
leri ona yabancıdır.

Hem edebi hem de biyografi yazısı olan ese-
rinde İkbal; “böyle bir bela çölünde asırlarca 
yaşamak, bir an esaret altında yaşamaktan 
çok daha güzeldir.” der. Kurtuluşa çağırır 
herkesi.

ser iki dinin; İslam ve Hıristiyanlık, 
birbirlerine ve onlara inanan insanlar 

üzerinde oluşan karşılıklı etkileşimi ve ben-
zerliklerini ortaya koymaktadır.

1489’da Granada’da doğan, 1488’den 
1527’ye kadar her geçen yılı oğluna, kendi 
yaşadıklarını, anne ve babasından dinle-
diklerini tarihi gelişmelerle birlikte bir anı 
defterine aktarımı olan kitap, gezgin Afrikalı 
Leo (Hassan el-Wazzan)’ın hayatında önemli 
değişikliklerin yaşandığı dört şehrin isimle-
riyle dört bölümden oluşmaktadır: Granada, 
Fes, Cairo ve Roma.

Kitap Afrikalı Leo’nun gezi notlarından 
derlenmiştir ve gezgin hakkında çok fazla 
kaynak olmadığı için, yazar Maalouf kitabı 
dönemin önemli olayları ve şahsiyetleriyle 
bezemiştir. 

Dönemin üç papası, iki Osmanlı imparato-
ru (Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süley-
man), Boabdil (son Mağribi kralı, Granada 
), İspanya kralı Ferdinant ve Fransa kralı I. 
Francis’in yanı sıra dönemin diğer önemli 
siyasi ve kültürel figürlerinden anekdotlar 
sunmuştur.

Fransa’da kitap 1987 yılında filme uyarlan-
mıştır. “La Vieille Dame et l’Africain” (Old 
Lady and Africa) adıyla uluslararası ses 
getiren filmin senaryosunu, kitabın yazarı 
Maalouf ve Jack Jacquine yazmıştır.

aksim Gorki’nin hayatını yazdığı üç 
kitaptan birisidir: Çocukluğum. 

Çocukluk anıları üzerine yazdığı kitabın 
devamı olan diğer kitap Ekmeğimi Kazanır-
ken’dir. Gençlik yıllarını anlattığı romanı 
ise Benim Üniversitelerim’dir.

Çocukluğum’da babasını küçük yaşta yi-
tirdikten sonra taşındığı dedesinin evinde 
geçirdiği yılları anlatır. Miras kavgaları, 
doğumlar, ölümler, küçük Aleksey`in tanık 
olduğu ve bizzat maruz kaldığı akıl almaz 
şiddet, bu evde gündelik hayatın akışı için-
de sıradan olaylardır.

“Herkesin herkese düşman” olduğu bu aile, 
19. yüzyıl Rusya`sında hüküm süren acı-
masız ve hoyrat hayatın bir “küçük evreni” 
dir aslında. Neyse ki idealizmi ve tertemiz 
kalbiyle adeta bir halk filozofu olan ninesi 
hep Aleksey`in yanındadır. Bir de her biri 
hayatında iz bırakan çok sayıda capcanlı 
karakter vardır. 

Onlar sayesinde hayat zor olduğu kadar 
gizemli ve renklidir de. 

Hem Gorki’nin “kendi ülkelerinde bir ya-
bancı gibi yaşayan, gerçekteyse o toplumun 
en iyileri olan” insanlardan ilkiyle tanışma-
sı da yine çocukluğuna rastlar.

1 2 3

KULLUK KİTABI
Muhammed İkbal

AFRİKALI LEO ÇOCUKLUĞUM

Sufi  Yayınları Yapı Kredi Yayınları

Amin Maalouf Maksim Gorki
Can Yayınları

Yeni Dünya
Elbet 
Mümkün

Yaşanmış
Bir Hikaye

Gorki’nin 
Hayatında
Bir Gezinti

O E M

KİTAP&FİLM
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Büyük Kedi Katliamı
Robert Darnton
Koç Üni. Yayınları

Ayasofya’nın Gizli 
Tarihi
Pelit Çift
Beyaz Baykuş Yayınları

Karpuz Kabuğundan 
Gemiler Yapmak
Ahmet Uluçay
Küre Yayınları

Google Nasıl 
Yönetiyor
Eric Schmicit
Timaş Yayınları

İslam ve Batı
Jacques Derrida 
Timaş Yayınları

Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley
İthaki Yayınları

Kıyamet Makinesi
Martin Cohen

İletişim Yayınları

Gülün Adı
Umberto Eco
CanYayınları

Kelebek ve Dağ
Mahmut Toptaş
Timaş Yayınları

Kadınsız Erkekler
Haruki Murakami
Doğan Yayıncılık

Abdülhamid’in Valileri
Abdülhamit Kırmızı
KlasikYayınları

Ted Gibi Konuş
Carmine Gallo
Aganta Yayınları

Fatih Hatıratı
Fatih Çıtlak
Nesil Yayınları

Osmanlı’nın Şifreleri
Talha Uğurluel
Timaş Yayınları

YENİ

ÇOK

ÇIKANLAR

SATANLAR

*

* En çok satan kitap bilgileri, kitap-
yurdu, babil ve idefix sitelerinin 
verileri derlenerek oluşturulmuş-
tur.  Mart2016

*

KİTAP&FİLM

ir biyografi yazarı olarak 
da dikkati çekmesi gere-

ken Necip Fazıl’ın, güttüğü 
toplum dâvasında Türk tarihi 
ve sahte inkılâplar bilmecesi-
nin “anahtar şahsiyeti” gördü-
ğü Abdülhamid Han’ın hayatı, 
bu eserde bir tez, bir manifest, 
bir dava çerçevesi halinde 
ortaya çıkartılmak-
tadır. 

Keşif mutlak ve 
orijinal olarak 
Necip Fazıl’ındır 
ve bir aralık sa-
hibini hapse kadar 
sürüklemiştir.

Osmanlı İmparatorluğunun 
34. padişahı Sultan İkinci 
Abdülhamid Han’ın hayatının 
anlatıldığı bu eser, biyografik 
roman olmasının yanı sıra 
aynı zamanda tarihi ve edebi 
bir romandır. 

Katıldığı savaşlardan imzala-
dığı anlaşmalara, aile yaşa-
mından dava adamı kimliğine 
kadar Abdülhamit Han’a dair 
her şeyin bulunduğu kitap, 
zât’ı anlamak ve nasıl dava 
insanı olunacağını bilmek adı-
na tam anlamıyla bir başyapıt 

olma özelliğindedir.

“36 Türk hüküm-
darı arasında 
belki en büyüğü 
ve tarihî hakkı 
muazzam bir 
zat mevzuunda 

Yahudi, dönme, 
mason, kozmopolit 

ve emperyalizm ajanla-
rıyla el ele, İttihat ve Terakki 
eşkıyasının imal ettiği ve 
Cumhuriyet rejimi boyunca 
devamına şahit olduğumuz 
yalancı tarihe paydos ! Dünya-
da her şeyin sahtesi görülmüş, 
fakat ilim ve tarihin devamlı 
yalancısına rastlanmamıştır!”

emil Meriç’in kendini, 
yakınlarını, etrafındakile-

ri, içinde bulunduğu dünyayı, 
düşünce tarihini ve tarihimi-
zi kendi açısından ve yalın 
bir şekilde değerlendirdiği 
eseri Jurnal, yazarın gündelik 
düşüncesini, kişisel macerala-
rını, anı ve itirafl arını, 
yoğun duygularını, 
yaratış gücünü, 
alışılmadık 
yaklaşımlarını, 
güçlü sentez-
lerini, engin 
kültürünü bir 
arada yansıtan 
bir büyülü ayna-
dır.

Cemil Meriç’in en doğal çeh-
resi ve olanca çok sesliliğiyle 
karşımıza çıktığı eser, yazarı 
olduğu gibi tanımanıza, de-
ğerlendirmemize yardım eden 
zengin biyografik malzeme de 
içeriyor. 

İsyankâr, acımasız, çoğu 
zaman duygusal yanlarıyla 
bir gönül ve düşünce adamına 
yaklaştırıyor bizi, Jurnal’de 
Cemil Meriç’in düşüncesi, 
karakteri, kişiliği çırılçıplak 
karşımızda. 

Jurnal, sonsuzla ve 
ölüm sonrasıyla bir 

tür hesaplaşma, 
bir vasiyetna-
me, bir uzun 
mektup.

“Ne kadar 
cesur olursak 

olalım, yokluk bizi 
ürkütüyor.

İz bırakmadan silinmek, 
bir kurbağa gibi gebermek, 
bütün rüyalarımızla, bütün 
acılarımızla yok olmak…

İnsan zekâsı bu kadar trajik 
bir sonu zor kabul ediyor.”

4 5

ULU HAKAN II. ABDÜLHAMİD
Necip Fazıl Kısakürek

JURNAL
Cemil Meriç

Büyük Doğu Yayınları İletişim Yayınları

Abdülhamid Han’ı
Anlamak

Yokluk Bizi
Ürkütüyor

B C
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uçsuz olduğu halde 
mahkûm edilen Papillon 

ve mahkûm gemisinde tanış-
tığı arkadaşı banker Dega, 
Fransız Guyanası’na gönde-
rilmişlerdir. Burası kaçması 
imkânsız bir hapishanedir.

Mahkûmlar çok kötü şartlarda 
çalıştırılmaktadır ve hayat-
ta kalmaları gerekmektedir. 
Papillon ilk günden itibaren 
kaçmayı kafasına koyar. 

Hücre hapsinde 2 yıl tek başı-
na dayanır. İki yılın sonunda 
arkadaşları ile yeni bir plan 
yapar, Clousette ve Maturette 
adlı iki arkadaşıyla kaçmayı 
başarırlar. 

Kaçışlarında Cüzzamlılar Ada-
sı’ndakilerden yardım görürler. 
Venezuela’ya kadar ulaşırlar. 
Burada 2 arkadaşı yakalanır. 
Kelebek ise kaçarken Guajiro 
Kızılderilileri’nin yaşadığı köye 
gelir. Ve uzun süre burada 
yaşar. Buradan da ayrılmaya 

karar verir, fakat sığındığı 
bir manastırda baş rahibenin 
ihbarıyla yakalanır. 

Fransız Guyanası’na iade 
edilir. 5 yıl hücre cezası daha 
alır. Çıkınca arkadaşı Dega’nın 
da bulunduğu Şeytan Adası’na 
gönderilir. Fakat Dega akıl 
sağlığını yitirmiş gibidir. 

Filmin  sonunda ise bizi umul-
madık gelişmeler beklemekte-
dir.

Kelebek, özgürlüğe adanmış 
bir başyapıttır. Gerçek bir ha-
yat hikâyesinden alınmıştır. 

Arkadaşlığın, bağlılığın, 
vefakarlığın iyi oynandığı, 
müziğin filmle iyi bütünleştiği 
sayılı filmlerdendir. Filmdeki 
hapishaneler daha sonra kapa-
tılmıştır. 

Papillon 25 yaşında mahkûm 
olmuş, 38’inde kaçmış, 67’sine 
kadar özgürce yaşamıştır.

atch Adams, hayatın 
herkese biraz takdim 

ettiği dertlerden pek de 
nasibini almamış olan bir 
adamdır. 

İyimserliği öyle bir noktada-
dır ki, bu durum etrafında-
kileri rahatsız etmektedir. 
Günün birinde tıp fakülte-
sindeki hocalarından biri 
sinirli bir tavırla palyaço 
olmasını önerir. 

Patch Adams buna sıcak ba-
kar. Ancak öğrenim gördüğü 
okulu bitirerek bir doktor 
olmayı da istemektedir. 
Patch, birçok unvana aynı 
anda sahip olacağı ilginç bir 
yolculuğa çıkmak üzeredir. 

Can Dostum filminden tanı-
dığımız ve geçen yıl intihar 
ederek hayata veda eden 
Robin Williams’ın başrolde 
oynadığı bu film yaşanmış 
bir hayat hikayesinden alın-
mıştır. İntihar eğilimli biri 

olarak girdiği akıl hastane-
sinde gördüklerinden sonra 
Adams (Robin Williams), 
çıktıktan sonra tıp fakültesi-
ne öğrenci olarak girer. 

Okulda başarılı bir öğrenci 
olmasına karşın, ideallerin-
den dolayı hocalarından tep-
ki görür. Amacı ‘hayata renk 
katarak’ mizah yoluyla teda-
viye katkıda bulunmaktır. 
Daha sonra yoksul hastalar 
için kendi parası ve bağış-
larla özel bir klinik açmaya 
kadar girişimlerini sürdüren 
Adams, film sürecinde sevgi-
lisi Carin Fisher’in (Monica 
Potter) öldürülmesiyle ve 
lisanssız klinik açmakla 
darbeler yese de, tedavi 
hizmetlerinde yaptıklarıyla 
ünü ülke çapına yayılır ve bir 
anlamda amacına ulaşır. 

Harika bir film her anı 
bizlere insanlığı öğretiyor. 
Doktorun enerjisine hayran 
kalacaksınız. İyi seyirler.

1

3

2

Yön: Franklin J. Schaffner / 1973 - ABD, Fransa
Oyuncular: Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory  
Tür: Biyografi, Dram, Suç
IMDB: 8.0

Yön: Tom Shadyac / 1998 - ABD
Oyuncular: Robin Williams, Josef Sommer, Bob Gunton 
Tür: Biyografi, Dram, Komedi
IMDB: 6.7

KELEBEK (PAPILLON) PATCH ADAMS

Heyecan Dolu
Bir Hayat Hikâyesi

Etrafa Neşe Saçan
İnsanlar Çoğalmalı

S P

880’ler Londra’sındayız. Şehrin sokaklarından süzülen kasvet ve 
karamsarlık, arka sokaklarda olup bitenleri belli eder nitelikte. 

Doktor Treves, isli sokaklarda gezindiği esnada gezici bir sirke rast-
lıyor. Victoria dönemi İngilteresinde yaşayan Joseph Merrick (John 
Hurt), ender görülen bir hastalık yüzünden ileri derecede şekli bozuk 
bir bedene ve yüze sahiptir.

Gezici bir kumpanyada “Fil Adam” takma adıyla sergilenmekte ve ka-
fes hayvanı muamelesi gördüğü çok zor bir hayat sürdürmektedir. Dr. 
Frederick Treves (Anthony Hopkins) adında genç bir cerrah onu içine 

hapsolduğu korkunç hayat-
tan kurtarmaya çalışır. 

Şimdiye dek görmediği 
kadar iyi muamele gösteri-
lir. Ancak acı ve korku dolu 
geçmişi Merrick’i 
halen rahatsız 
etmektedir.
Dr. Treves bir 
süre sonra 
pek zeki 
olmayan 
Merrick’in 
korkunç 
görüntüsü-
nün altında 
son derece duyarlı 
ve insancıl birinin ol-
duğunu anlar. Hastanede ilk 
başta ondan korkan hemşi-
reler de Merrick’e zamanla 
alışacaktır.

Gerçek bir yaşanmışlıktan 

beyaz perdeye uyarlanan fil-
min yönetmeni, sinemanın 
aykırı yönetmenlerinden sa-
yılan David Lynch’dır. Lynch 
filmografisinde, gerçekçi 
duruşuyla sivrilen bu filmin 

başrollerinde başarılı 
oyunculuklarıyla 

Anthony Hop-
kins ve John 

Hurt vardır. 
David Lyn-
ch’ın yönet-
menliğini 
yaptığı, 8 dal-

da Oscar adayı 
filmde 19. yüzyıl 

Londra’sındaki Jo-
seph Merrick’in gerçek 

ve şaşırtıcı hayat öyküsünü 
anlatılmaktadır. İzlerken 
içinizden fazlaca şükrede-
ceğiniz, gerçek olduğunu 
düşündükçe ürpereceğiniz 
bir film.

Biz İnsanlar
Ne Kadar Çirkiniz!

1

FİL ADAM (THE ELEPHANT MAN)
Yön: David Lynch  / 1980 - ABD, İngiltere
Oyuncular: Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft 
Tür: Biyografi, Dram
IMDB: 8.2
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merikan tarihinin en 
önemli insan hakları savu-

nucularından biri olan Mal-
colm X’in hayatı, Spike Lee’nin 
bakış açısı ile beyazperdeye 
aktarılıyor. Başrollerde ise 
çarpıcı oyunculuğuyla Denzel 
Washington yer alıyor.

Babası Ku Klux Klan tarafın-
dan öldürülen Malcolm, çağda-
şı bir çok zenci gibi umutsuz ve 
zor bir çocukluk geçirir. 

Neticesinde hayatı günlük 
yaşayan hedonist bir hırsıza 
dönüşür. 

Sonunda hapse girdiğinde İs-
lam öğretisi kendisini yeniden 
tanımlamasına yardımcı olur. 

Burada dahil olduğu toplu-
lukta kendini bulur ve yüksel-
meye başlar. Hapisten çıkınca 
Malcolm, adeta bir mesih işlevi 
yüklenir ve kendilerini birer 
suçlu yapan toplumsal adalet-
sizliğe başkaldırır.

Malcolm, dönemindeki birçok 
siyahi vatandaş gibi oldukça 
zorlu ve acı dolu bir hayat 
geçirir. 

Bu olumsuz şartlar onu yaşa-
yabilmek için küçük hırsızlık-
lar yapan birine dönüşmeye 
zorlar. 

Suçlarından dolayı hapishane-
ye gönderildiğinde ise bambaş-
ka bir kimlik edinmeye başlar. 

Burada dahil olduğu ilginç 
toplulukta dinin de yardımıyla 
gerçek kimliğini bulur. Vakti 
gelip dışarı çıktığında ise bam-
başka biri olmuştur. 

Artık kendilerini suçlu olmaya 
zorlayan genel zihniyete karşı 
başkaldırma zamanıdır. 

Gerçeğin beyazperdeye yan-
sıması olan bu filmde adalet 
duygusunu derinden ve yeni-
den hissedeceksiniz.

el Gibson’un ünlü İskoç 
halk kahramanı Willi-

am Wallace’ı hem canlandır-
dığı hem de yönettiği filmi 
kısa sürede bir fenomene 
dönüşmüştür. 

Film, Türkiye sinemaların-
da yıllarca gösterilerek bir 
rekora imza atmıştır. 

1996 yılında 10 dalda 
Oscar’a aday olan yapım, 
yönetim, görüntü yöneti-
mi, efekt, makyaj ve en iyi 
film dallarında ödüle layık 
görülmüştür. 13. yüzyılda 
İngilizler, İskoçlar üzerin-
de egemenlik kurmuştur. 
Çocukken ailesini İskoçya 
uğruna kaybeden William 
Wallace’ın karısı da İngiliz 
birlikleri tarafından öldürül-
düğü zaman, onun intikam 
arayışı kısa zamanda ülkesi-
nin özgürlüğü için amansız 
bir savaşa dönüşür.

Çiftçilik yaparak sakin bir 

yaşam kurmak isteyen Wal-
lace beladan uzak durmaya 
çalışır. 

Bölgedeki İngiliz lordunun 
karşılık vereceğini bilen 
Wallace ve adamları, İngiliz 
askerlerinin üniformalarını 
giyerek bir İngiliz kalesine 
girer ve kaleyi tamamen 
yakarlar. Wallace’ın kahra-
manlıklarından cesaret alan 
İskoç halkı da İngilizlere 
karşı ayaklanır.

Wallace’ın efsanesi dilden 
dile yayılır ve dağılmış olan 
İskoç klanları gönüllü olarak 
ona katılmak isterler. Wal-
lace ordusunun başına geçer 
ve Stirling’te İngiliz ordusu-
nu yener. 

Bu büyük başarısı için, İskoç 
soyluları onu İskoçya’nın 
koruyucusu ilan ederler. Son 
derece sürükleyici bir film 
izlerken asla sıkılmayacak-
sınız. 

4

6

5

Yön: Spike Lee / 1992 - ABD
Oyuncular: Denzel Washington, Albert Hall  
Tür: Biyografi, Dram,  Tarih
IMDB: 7.7

Yön: Mel Gibson / 1995 - ABD
Oyuncular: Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack 
Tür: Aksiyon, Biyografi, Dram
IMDB: 8.4

MALKOLM X CESUR YÜREK (BRAVEHEART)

Başkaldırışın
Hikâyesi

Yıllarca Gösterimde
Kalmış Bir Film

A M

ilm, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı 
zamanında Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştır-

ması ve bu sayede 1100 Yahudi’nin hayatını kurtarmasını konu alıyor. 
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan film, ünlü yönetmen Steven 
Spielberg’in en önemli yapıtları arasında sayılan ve ona Oscar kazan-
dıran bir yapımdır. Film, 1994 yılında 12 dalda Oscar’a aday olmuş ve 
7 dalda ödül kazanmıştır.

II. Dünya Savaşı, Nazi Almanyası. Oskar Schindler Almanya’ya iş kur-
mak amacı ile gelir. Fakat beş kuruşu yoktur. Kendi deyişiyle sunum 

yeteneği sayesinde birçok 
üst düzey Alman SS subayı 
ile dost olur. 

Bu sırada Yahudi Soykırımı 
başlamıştır. Schindler’in 
fabrikası artık getto kamp-
larındakilerin cennet kapısı 
olmaya başlamıştır. Schind-
ler´in yardımcısı Itzhak 
Stern de bir Yahudidir. 

Stern, Schindler’in fabrikası-
nın idaresini yürütürken, bir 
yandan da belgelerde yaptığı 
değişikliklerle birçok Yahu-
di’yi Alman savaş gücü için 
gerekli göstererek, fabrikaya 
alır ve toplama kamplarına 
gönderilmekten kurtarır.

Sonrasında, gettolardaki 
Yahudiler, Kraków’un güne-
yinde inşaa edilen Plaszow 
Toplama Kampına sürülür 

ve bu sırada Alman askerle-
rinin gettoları boşaltmasını 
bölgeye hakim bir tepeden 
izleyen Schindler, birçok 
Yahudi’nin öldürülmesine 
tanık olur. Fakat, Stern’in 
de uyarılarıyla, özellikle 
Plaszow kampının komutanı 
Amon Göth başta olmak 
üzere, Alman subaylarıyla 
işbirliğine devam eder. 

Fabrika bir yandan kâr ama-
cıyla çalışırken, Schindler bir 
yandan da mümkün oldu-
ğunca çok Yahudi’nin kurta-
rılması için çabalamaktadır. 
Hiç sıkılmadan izleyeceğiniz 
harika bir mücadele.

Filmin kazandığı Oscar’lar 
şöyle: En İyi Film, Yönetim, 
Kurgu, Sanat Yönetimi, 
Görüntü, Özgün Müzik ve 
Senaryo Uyarlaması.

Bir Kişi, Kaç Kişinin 
Hayatını Kurtarabilir?

F

SCHINDLER’İN LİSTESİ (SCHINDLER’S LIST)
Yön: Steven Spielberg / 1993 - ABD
Oyuncular: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes 
Tür: Biyografi, Dram, Tarih
IMDB: 8.9
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ratiklerin içerisinde yer almak, 
insanı pratiklerin incelenmesin-
den alıkoyar. 

Örneğin liderlik yapan birisi lider-
liğini yapar; liderlik yapamayan kişi 
ise liderliğin ontolojisi üzerine kafa 
yorar. 

Çeşitli liderleri inceler, onları birbir-
leri ile kıyaslar ve sair bir dizi analiz 
yapar. 

Lider ise kendi pratikleri-
nin içerisinde düalist bir 
yapıya sahiptir: 

Bir taraftan kendine dair 
bilginin ve analizin üre-
tilmesini sağlayan özne 
iken, bir taraftan da ince-
lenen nesnedir. Dolayısıy-
la yeniden üretilir.

Bu girizgâhtan sonra şunu 
diyebiliriz: Türkiye’de 
solun entelektüel kanadı, 
sağı yeniden üretir. Fakat 
burada sadece bir yeniden 
üretimden bahsetmiyoruz, 
ayrıca neyin sağ olduğuna 
da kendisi karar verir. 

Peki sağ nedir? 

1-) Kendisinin siyasî arenada sağ ka-
natta olduğunu söyleyen kesim.

2-) Sol kanadın sağ olarak tespit ettiği 
kesim.

Sınıfl andırma önceden belirlenmiş, 

kendisine mânâlar yüklü olan bir boş-
luğun içini doldurur. 

Pratik alanda sınırları çok dar olan 
sol siyaset, yapmaya güç yetiremediği 
şeyi, yani siyâseti “öğretir”. Dolayı-
sıyla entelektüel iktidarı tekelinde 
bulundurur, bilgi ve teori yüklüdür. 

Karşısına aldığı politik yapının tarihi-
ni, gücünü, dönüşümlerini ve zaafl a-

rını analiz eder. Zira ancak kendisiyle 
uğraştığınız bir nesnenin zayıf ve 
güçlü noktalarını bilebilirsiniz.

Bu senaryoda dindar kesim, analiz 
eden değil edilen taraftır. İçi olumsuz 
manalar yüklü “sağdır”. 

Böylece siyasî konuma ulaşamayan 

solcu “kedi”, kurduğu bütün söylemle 
“yapabilen kişi yapar; yapamayan ise 
öğretir” özdeyişini tekrar edip durur.

Fakat belirli bir zümreye ve de bir 
antropoloğun bir Afrika kabilesine 
baktığı gibi bakan bir diğer kesim, 
incelediği zümrenin siyasî kararlarını 
ve bu kararların esnekliğini, zaman 
içerisindeki tezatlı yapısını ve diger 
bütün çelişik durumunu incelerken, 

her siyasî kararın 
belirli bir tepkiyi 
ortaya koyduğunu 
ve bu tepkinin de 
ancak belirli bir 
birikim sonucunda 
ortaya çıktığını 
görmezden gelir.

Oy vermeye gi-
den her seçmenin 
kafasındaki siyasî 
kararın, o kararı 
vereni temsil eden 
ve etmeyen yönleri 
mevcuttur. 

İşte o temsil et-
meyen her unsur 
da konjonktürün 
alternatifl eri silip 
süpüren baskısının 

altında görmezden gelinir. 

Bu baskının ortadan kalkması, yani 
niteliksel her değişim de bir biriki-
mi önceden gerektirdiği için seçilen 
tarafl arın birbirleri ile kıyaslanması 
ve çelişkilerinin masaya yatırılması 
durumu kaçınılmaz olarak anakronik-
tir.

P

Ulaşamayan Kedi
Yapabilen Yapar, Yapamayan Öğretir

Ayhan Koçkaya
a.kockayay@gmail.com
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ün doğadan uzaklaşma çabasında 
olan insanoğlunun, bugün “doğa 
haline” doğru kaçışına şahitlik 

etmekteyiz. Sonda sorulması gereken 
soruyu başta sorarak: “Bugün doğaya, 
doğal olana dair olan bu istencimiz, dün 
hazıra/ürüne/metaya dair sonradan 
üretilmiş/imal edilmiş bir yöneliş olma-
sın?”

Yıllarca kırsaldan şehre, şehirlerden de 
büyük şehirlere doğru bir akışla oradan 
oraya taşındık. Ve her vardığımız nokta-
da geldiğimiz yere ait olanları geride bı-
rakarak yaptık bunu. Yediklerimizden, 
insani ilişkilerimize kadar gündelik ha-
yatımıza dair ne varsa. 

Çünkü vardığımız yerde bizi, geldiği-
miz yeri kötüleyenler karşıladı, onların 
aslında bizden hemen önce geldikleri-
ni ve bizden hemen sonra gelenlere de 
bizim aynı şeyi söyler olduğumuzu çok 
sonradan fark ettik. Toprağı hor görüp 
taşa, sonrasından betonarme dünyaya 
hayran kaldık. Asfaltın her yanımızı sar-
dığını fark etmemiz ise de çok sonradan 
oldu. 

“Her şeyin Annesi Sensin”

Hâneyi, tandırı ve kaynağı geride bıra-
karak; ait olmadığımız şehirde sahibi 
olmadığımız kiralık dedikleri bir eve, 
İbrahim Tenekeci’nin “Her şeyin annesi 
sensin” dediği ekmeğe ve Ivan Illich’in 
ifadesiyle kaynağında içtiğimiz sudan 
farklı olduğunu iddia ettiği iki hidrojen 
ve bir oksijenin karışımı olan şişelenmiş 

sıvıya para ödeyerek sahip olmaya baş-
layınca ve bunu normalleştirince kendi-
mizi bizim yazmadığımız yeni bir hikâ-
yenin içinde bulduk.

Tarladan manava, manavdan süpermar-
kete, oradan da alışveriş merkezlerine 
doğru evirilen gündelik ihtiyacın kay-
nağı gel zaman git zaman piyasa ekono-
misinin belli bir sevideki doygunluğu ile 
bir dönüşüm geçirdi. 

“Domates, süpermarketlerdeki rafl arda 
mı yetişiyor?” diye soran çocuklarımız 
bize bazı şeyleri tam hatırlatacaktı ki, 
“organik” domates gördük ve bunun 
sağlıklı olduğunu bize söylediler. 

Aslında o zamana kadar yediğimiz (ve 
yemekte ısrar edecek olursak yiyeceği-
miz) domateslerin zararlı olduğu anla-
mına gelmiyor muydu bu? Bu soruyu da 
tam soracaktık ki, markette organik do-
mates alıyor olmanın, evde organik do-
matesle yemek yapmıyor olmanın bizi 
mutlu ettiğini fark ettik. Çünkü 
sağlıklı yaşam uzmanları hayatın 
bir kalitesinin varlığından bahset-
mişlerdi. Bundan dolayı mevcut 
hikâyenin dışına hâlâ çıkamadık, 
çıkma iradesi bile gösteremedik.

Yöresel ev yemekleri yapan lo-
kantalar, sebzeleri tarladan 
kendisinin topladığını söyleyen 
manavlar, sevdiğimizi dâhi dile 
getiremediğimiz türküleri çalan 
daha da ileriye giderek isimlerin-
de bunu söyleyen türkü barlar. 

Bütün bunlar hikayenin uzatma dakika-
larıydı ama artık bitti. Çünkü artık ken-
di bahçemizde yetiştirdiğimiz sebzelerle 
evde yöresel yemekleri yapıp, dışarıda 
bir bardağına bilmem kaç lira verdiği-
miz çayı semaverde kendimiz demleye-
rek, ninemizden duyduğumuz türküyü 
evimizde çağırmak istiyoruz. Köyde 
yaşamak, doğaya kaçmak istiyoruz. Çok 
katlı otoparklardan, yüksek katlı bina-
lardan, avmlerden, beton yığını asfalt 
suratlı şehirlerden bıktık vs…

Gerçekten samimi miyiz? 

Geçenlerde bir öğrencimin, “Hayatı-
mızdaki tüm bu kızıp saydığımız me-
deniyetin, gelişmişliğin ürünleri olan 
teknolojik aletlerini elimizden alsalar 
bu yeni durumda acaba nasıl yaşayabi-
liriz?” sorusuna şöyle bir soruyla karşı-
lık verdim: “Kendisini google’da arayan 
insan, bir sabah uyandığında, hayatında 
sadece bir arama motorunun olmadığını 
düşünmek bile istemez.”

D

YORUM

DOĞAYA KAÇIŞ
Ali Öztürk

aliztrk@gmail.com

İbrahim Tenekeci’nin “Her şeyin annesi sensin” dediği ekmeğe para 
ödeyerek sahip olmaya başlayınca ve bunu normalleştirince ken-

dimizi bizim yazmadığımız yeni bir hikâyenin içinde bulduk.

Bizim Yazmadığımız Bir Hikâyeye Doğru

düşünmek bile istemez.”

fotoğraf: gürkan saylan
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ngiliz düşünür Simon Critchley, 
geçen yıl Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi’ne geldiğinde yaptığı 

konuşmasına şöyle başlamıştı: “Felse-
fe, bir hayal kırıklığı ile başlar ve devam 
eder.” 

Her ne kadar bu bağlamda hayal kırıklı-
ğı, olumlu ve motive edici anlamda kul-
lanılıyorsa da genel olarak bu kavram, 
insanın kalbine ve aklına battığı için 
olumsuz anlamda kullanılır. 

Hem bu yargıyı kabul edersek; dünyanın 
en büyük, en fazla ve ünlü filozoflarının  
Şark’ta çıkması gerekirdi. 

Zirâ Şark’ta hayal kırıklığı, sadece psiko-
lojik değil siyasal ve kültürel boyutta en 
iyi biçimde yaşanır. Demek ki; hayal kı-
rıklığının bizleri yeterince düşünmeye, 
hayrete sevk etmediği aşikardır.

Hem Etkin, Hem de Edilgen

Hayal kırıklığı, hem etkin hem de edil-
gin yön taşır. Yani dönüşümsel karakte-

re sahiptir. İnsan hem hayal kırıklığına 
uğrayan, hem de hayal kırıklığına uğ-
ratan yapısıyla tepkilerde bulunur. İşte 
işin bu yönü biraz tehlike taşır. 

Hayal kırıklığı içindeyken onu daha faz-
la dışarıya yansıtabiliriz. Şiddetin daha 
fazla şiddeti getirmesi, çağırması gibi 
hayal kırıklığı da kendi benzerini getirir 
ve çağrıştırır. İnsan hayal kırıklığı için-
deyken; kalbi ve ruhu zedelenir. Hayal 
kırıklığına uğratırken ise aklı ve iradi 
kısmı yara alır. 

Hayal kırıklığının bazı kavramlarla bir-
birinden koparılamaz bağı vardır: Bun-
lardan biri “beklenti”dir. Beklenti ya 
daha büyük ya da aynı olduğu ölçüde 
hayal kırıklığı da o oranda büyür ve kü-
çülür. Yani beklenti ne kadar büyük ise o 
kadar hayal kırıklığı yapar. 

Orada Bizi Bekliyor

Modern sosyal bilimler, insan psikolo-
jisinin davranışsal dökümünü kültürel 
farklılıkları ortaya koyarak ne kadar de-
ğişken olduğunu bizlere kanıtlamak is-
tedi. Kültürel - Antropoloji çalışmaları, 
bunun bilimsel resmini ortaya çıkarmak 
için uzun çalışmalar yaptı fakat bir şey 
atlanmıştı: Evet! Hayal kırıklığı kültürel 
bir formasyonla kültürden kültüre deği-
şiklik gösteriyordu, fakat hayal kırıklığı 
hep değişmez olarak orada bizi bekliyor-
du. 

Hep İtidal, Sadece İtidal

Aristoteles ‘Ahlâk’ta orta noktayı gös-
terdiğinde aslında en ideal bir yeri işa-
ret ediyordu. Zirâ en zor iş, bir şeyin ne 
fazlasını ne de azını söylemektir. Ne bü-
yüğüne ne de küçüğüne gitmektir. Ce-
saret ile korkaklık arasında bir yer var-
sa, hayal kırıklığını da engellemese bile 
azaltacak bir şey olabilir. Hayal kırıklığı 
uçları sever ve ordan beslenir. Bazıları 
hayal kırıklığına uğratır, bazıları hayal 
kırıklığı içindedir; bazılarıysa akıl-kalb-
ruh ahengini kaybetmiş bir hayal kırık-
lığıdır. 

Kültürel çöküntü yaşadıkça güvendiği-
miz dağlara daha fazla kar yağmaktadır. 
Şimdilerde hepimiz, hayal kırıklığında 
birbirimizle yarıştayız. Bu yarışta geri 
kalanlar ise en öne geçmek, herkesi ge-
ride bırakmak için and içmiş gibidir. 

Yeri gelmişken her zaman kullandığım 
sloganı burada atabilirim: “Şark’ta her-
kes bir hayal kırıklığıdır! Ben de dahil!”

İ

YORUM

HAYAL KIRIKLIĞI
Servet Kızılay
dibacedergisi@gmail.com

Aristoteles ‘Ahlâk’ta orta 

noktayı gösterdiğinde 

aslında en ideal bir yeri 

işaret ediyordu. Zirâ en 

zor iş, bir şeyin ne faz-

lasını ne de azını söyle-

mektir.
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tweet
seçkisi

ylık aktif olarak 1 milyar kullanı-
cısı olan platformlar kulübüne, 

bir günde iki dev birden adını yazdırdı.
TeknoYo’nun haberine göre, What-
sApp’ın CEO’su Jan Koum, anlık mesaj-
laşma platformunun aylık aktif kullanıcı 
sayısının ilk defa 1 milyarı aştığını du-
yurdu.

Sosyal ağ devi Facebook tarafından sa-
tın alınan WhatsApp, bu alanda 1 mil-
yar kullanıcı barajını aşan ikinci uygula-
ma oldu. Bunların ilki ise hemen hemen 
herkesin üyeliği bulunan Facebook’tur. 
Koum’un paylaştığı son verilere göre, 
WhatsApp üzerinden günde 42 milyar 
adet mesaj, 1.6 milyar fotoğraf ve 250 
milyon video gönderilmektedir.

Gmail 7. Servis 

1 milyar barajını aşan bir diğer uygula-
ma ise Google’ın e-posta servisi Gmail 
oldu. Google CEO’su olan Sundar Pichai 
açıklamasında, 2015 yılı 4. çeyrek so-
nuçlarında her ay 1 milyar Gmail hesabı-

nın aktif olarak kullanıldığını duyurdu.
Gmail aynı zamanda Google’ın 1 milyar 
kullanıcı sayısını aşan 7. servisi olma 
unvanını kazandı. Bu sıralamanın başın-
da yer alan uygumalar ise şöyle: Andro-
id, Google Play, YouTube, Google Maps, 
Chrome ve Google Search.

İnternet Kullanıcıları Burada

İnternete giren her 3 kişiden birinin, 
bu servisleri kullandığı gözlemleniyor. 
Dünya nüfusunun 7 milyar olduğu dik-
kate alındığında, 7 kişiden en az biri bu 
internet ağlarında yerini alıyor. 

İnternet kullanıcı istatistiği göz önüne 
alındığında daha çarpıcı bir sonuç orta-
ya çıkıyor.

Böylece dünya çapındaki internet kul-
lanıcı sayısı 3.2 milyarı bulurken, inter-
nete giren her 3 kişiden biri WhatsApp 
veya Gmail’de yerini almış durumda ve 
bu kişiler ayda en az bir defa bu servisle-
ri kullanıyor.

Görkem Kara kara_gorkem@gmail.com

A

1 Milyarlık Olay
1 milyar kullanıcısı olan kaç tane uygulama var?

Gmail ve Facebook 1 milyar kullanıcı olan 
platformlar kulübüne girmeyi başardı.

“ “
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ürkiye, You-
Now’ın en hızlı 

büyüdüğü dört ülke-
den biri. 

Günde 50 bin saa-
tin üzerinde yayının 
yüklendiği, dünyanın 
en popüler canlı yayın 
platformlarından biri 
olan YouNow, 2015 
Ekim ayında aldığı 15 
milyon dolarlık yatırı-
mın ardından yayılımı-
na hız vermişti. 

Türkiye’de gördüğü 
ilgi, ülkemizi You-
Now’ın faaliyette 
bulunduğu ülkeler ara-

sında en hızlı büyüyen 
3-4 ülkeden biri haline 
getirdi.

Milyonlarca gencin 
ilgisini çekmeyi başa-
ran uygulama, yete-
neklerin çıkmasına ve 
bazı insanların kendini 
bu uygulama ile ifade 
etmesine de yol aç-
maktadır.

Günümüzde bu tür 
uygulamalar ile, 
ülkemizin sevilen 
isimleri ve sanat-
çıları sayesinde, 
yoksul ve şehit 
yakınları gibi yardıma 

muhtaç kişilere yönelik 
faaliyetlere de ön ayak 
olunabilir.

oogle 5G’lik 
interneti Dro-

ne’larla yaymaya hazır-
lanıyor.

Daha önce Project 
Loon ile balonlarla in-
terneti yayma projesini 
yürüten Google, bu 
kez bambaşka bir proje 
ile karşımıza çıkmayı 
hedefl iyor. 

İnterneti Drone’lar 
aracılığı ile yaymayı 
planlayan Google, yeni 
projesi için testlere 
başlamış durumda.

Çalışmalarını sürdüren 
Google’ın, SkyBender 
adını verdiği proje 
için Amerika’nın New 
Mekxico eyaletinde 
yaklaşık 1.300 metre-
karelik bir hangar ki-

raladığı 
belirtili-
yor. Bu 
alanda 
Dro-
ne’larla 
çalış-
malarını sürdürüyor.

Tek eksisinin Dro-
ne’larla dağıtılan inter-
netin normal internete 
göre daha kısa mesafe-
lerde etkili olması. 

Google’ın bu 
eksiği nasıl 
düzelteceği 
ise henüz 
bilinmiyor. 
Teknoloji-
nin özellik-
le felaket 
bölgele-
rinde acil 
iletişim 

aracı 
olarak kullanılabileceği 
düşünülüyor. 

Bu yeni çalışmanın ne 
zaman hayata geçiri-
leceği hakkında henüz 
bir bilgi bulunmuyor.

T

G

Türkiye’de
YouNow Rüzgârı

Google’dan
5G’lik Adım



22 SerdivanAjans Mart2016

YEMEK KÜLTÜRÜ

rta Doğu ve Bal-
kanların en güzel 
çorbası. Anadolu’nun 

simgesi haline gelmiş, buram 
buram yurdum kokan efsane 
lezzet.

Küçükken az mı kokusuyla 
uyanıp kahvaltıda birer kâse 
götürmedik. Hey gidi.
Evet. Tahmin ettiğiniz üzere 
tarhanadan bahsediyorum. 
Sofraların her daim kurtarı-
cısı olduğu gibi ‘yemek kültü-
rü’ köşemizi de kurtardı bu 
ay. Biz de o güzel kokusu ve 
tadı hürmetine biraz kendi-
sinden bahsetmek istedik.

Uzun Ömürlü

Tarhana, Orta Asya, Ana-
dolu, Balkanlar gibi geniş 
bir coğrafyada çeşitli yapım 
şekilleriyle görülen bir çorba 
çeşididir. Kökeni olarak 
Türklerin Orta Asya kolu 
düşünülmektedir (tabi ki 
öyle). Bu meşhur çorbanın 
ismi köken olarak Farsça 
terhāne kelimesinden geldiği 
bilinmekte.

Eski zamanlarda göçebe ha-

yatı yaşadıklar için Türkler, 
her türlü yiyeceği kurutarak 
saklamaya çalışmışlar ve 
yoğurdun saklanması için 
de Tarhana çorbasını bul-
muşlardır. Önemli bölümü 
yoğurttan oluşan Tarhana 
çorbası besleyici olduğu ka-
dar kuru toz şeklinde olduğu 
için uzun süre saklanabilir. 
Türkiye’de ve Türk dün-
yasının çeşitli yörelerinde 
Tarhana çorbasının birçok 
türü bulunabilir. 

Türkiye’de Uşak, Denizli, 
Malatya ,Kahramanma-
raş şehirlerinde ve Gediz, 

Beypazarı ilçelerinde 
ünlüdür.

Yapımı

Yörelere göre değiş-
mekle birlikte genel-
likle şu şekilde yapılır. 

Yoğurt, nane, un, kırmızı 
biber, yeşil biber, istenirse 
soğan iyice kıyılıp parçalana-
rak karıştırı-
lır. Ovularak 
hamur hâline 
getirilen harç, 
bir kap içinde 
üstü bir bezle 
örtülerek 
mayalanması 
ve kabarması 
için en az bir 
hafta bekle-
tilir. 

Bekleme süresi tarhananın 
türünü belirler. Görece daha 
uzun süre mayalanmaya bı-
rakılan tarhana ekşi tarhana 
olur, daha az bekletilerek 
kurumaya alınan (işleme so-
kulan) tarhana tatlı tarhana 
olur. 

Mayalanan harç, parçalar hâ-
linde bir Yörük dokuması ya 
da bez üzerine dizilir ve açık 
havada, gölgelik bir yerde 
kuruması beklenir. Kuru-
yunca da elle ovulup toz hali-
ne getirilerek, bazı yörelerde 
ise daha büyük parçalar ya 
da simit hâlinde kurutularak 
saklanır.

Faydaları

Lezzetiyle sofralarımıza baş-
tacı olmuş tahranın faydaları 
da saymakla bitmiyor. Vü-
cuttaki fazla tuzu da attığını 
belirten uzmanlar, pankreası 
çalıştırarak insülin ifrazatı-
nı artırdığını, kanda şeker 

seviyesini 
ortaladığını 
kayde-
diyorlar. 
Bağışıklık 
sistemini 
kuvvetlen-
dirip, nefes 
borusunun 
temizlen-
mesine 
yardımcı 

olur. Ayrıca damar tıkanıklı-
ğı ve daralmasını önler. 

Doğal tokluk hissi verdiğin-
den dolayı zayıfl amak için de 
birebirdir. Birçok yiyecekte 
olmayan P ve K vitaminlerini 
içerir, P vitamini kanama-
ları önler ve yumuşatır, K 
vitaminide kanın pıhtılaşma 
kabiliyetini artırır. 

Kansere karşı önemli bir ko-
ruma sağlayan antioksidan 
etkili quarcetin açısından 
en zengin bitki olan soğan 
tarhananın içindedir. Ba-
ğırsakları temizler, astım ve 
bronşit hastaları için ön te-
davidir. Çok etkili kolesterol 
düşürücü, mide asiti düzen-
leyicidir. Soğuk algınlığına 
karşı etkili vitaminler içerir. 
Cilt sıklığını korur.

Tarhana annedir, ailedir, 
sıcak yuvadır. Kurutulurken 
yere serildiğinde halının 
deseni zannedip üzerinden 
geçtiğimizde yediğimiz ter-
liktir.

Çocukluktur tarhana. Okul-
dan eve gelmelerdir. 

Yanında turşunun sönük kal-
dığı, acısına rağmen içmek-
ten vazgeçmediğimizdir. 

Afiyet ve şifa olsun efendim.

TARHANA
Hangimiz Sevmedik Çılgınlar Gibi

O

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com
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HABER

erdivan Belediye-
si’nin “Her Mahalleye 

Bir Sosyal Alan” sloganıyla 
başlattığı çalışmalardan 
biri daha tamamlanarak, 
Serdivanlıların hizmetine 
sunuldu.

Arabacıalanı Mahallesi 1. 
Cadde üzerinde toplam 4 
bin m2 alana kurulan park, 
yeşil alanın yanı sıra, ka-
uçuk parkelerle döşenen 
220 m uzunluğundaki yu-
muşak zeminli yürüyüş yo-
luyla, trafikten uzakta 190 
m’lik bisiklet parkuruyla, 
açık havada spor yapabil-
me imkanı sunuyor. Fit-
ness aletleriyle, çocukların 
dışarıda güvenli bir ortam-
da oynayıp eğlenebileceği 
üçlü oyun gruplarıyla 7’den 
70’e tüm mahalle sakinleri-
nin yeni buluşma noktası 
olacak. 

Yeşilin Her Tonu Kulla-
nıldı

Mahalle sakinlerinin stres-
ten uzakta daha huzurlu 

vakit geçirebilmeleri için 
tüm detayların düşünül-
düğü parkta, sedir, çam, çı-
nar, sığla, manolya ve ıhla-
mur ağaçlarıyla yeşilin her 
tonu kullanıldı.

Serdivan’da yeşil alanların, 
yeni projelerin hayata ge-
çirilmesi ile birlikte her ge-
çen gün arttığını belirtildi. 
Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar, ‘’Çalışma-
larını tamamladığımız yeni 
projemiz Serdivanlı hem-
şehrilerimize hayırlı olsun. 
İlçemizdeki yeşil alanların 
artması için çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Bir yan-
dan yeni parklar yaparken, 
diğer yandan mevcut park-
larımızın bakım ve onarı-
mını yapmaya devam edi-
yoruz. Hemşehrilerimizin 
yeşiliyle huzur bulacağı, 
gençlerimizin güvenle spor 
yapabilecekleri, çocukların 
doğayla içi içe, keyif alabi-
leceği sosyal alanları Serdi-
van’a kazandırmaya devam 
edeceğiz.’’ dedi

erdivan Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürlü-

ğü ilçe genelindeki temizlik 
faaliyetlerine devam ediyor.
Karların erimesiyle birlikte 
cadde ve sokaklarda biriken 
toz, çamur ve çöpleri temizle-
mek için kapsamlı bir çalışma 
başlatan Serdivan Belediyesi 
temizlik ekipleri, uluslararası 
yamaç paraşütü festivaline ev 

sahipliği yapan Kırantepe’de 
tüm personeli ile çöp toplama 
çalışmalarına başladı.

Tabiata ve Hayvanların Ya-
şam Alanlarına Zarar Veri-
yor 

Özellikle hafta sonları festi-
val alanını piknik yapmak için 
kullanan vatandaşların, pik-
nik yaptıktan sonra çöplerini 
alana bırakması nedeniyle hoş 
olmayan görüntüler ortaya çı-
karken, çevreye atılan plastik 
ve metal çöpler tabiata ve ya-
bani hayvanların yaşamlarına 
zarar veriyor.  Etrafa saçılan 
cam şişeler ise özellikle gü-
neşli günlerde yangına sebep 
olmasıyla yeşil alanlar için 
tehlike arz ediyor.

Bir teneke kutunun 300 yılda, 
bir plastik poşetin 1000 yılda 
doğaya karıştığını belirten be-
lediye yetkilileri, aslında doğa-
ya atılan çöplerin  %75’inden 
fazlasının geri dönüştürülebi-
lir malzemelerden oluştuğunu 
söylediler.

Herkes Duyarlı Olmalı

Şehrin tanıtılmasına büyük 

katkı sağlayan Kırantepe’de 
oluşabilecek çevre kirliliğinin 
önüne geçmek için Serdivan 
Belediyesi temizlik ekipleri 
planlı bir şekilde çalışmalarına 
devam ederken, Belediye’den 
yapılan açıklamada, doğanın 
sadece belediye eli ile tek ba-
şına korunamayacağı belirti-
lerek, vatandaşlardan şehrin 
nefes kaynağı olan yeşil alan-
larda çevre temizliğine karşı 
daha duyarlı olmaları istendi.

40 kişilik ekiple yapılan te-
mizlik çalışmaları kapsamın-
da, 2 kamyon dolusu çöp top-
lanırken, festivalin yapıldığı 
alan ve yamaçların çöplerden 
arındırılmaya devam edileceği 
belirtildi.

Her Mahalleye
Bir Sosyal Alan

Serdivan
Doğayı Koruyor
Serdivan’ın Zirvesinde, Doğayı Koru-
mak Adına 2 Kamyon Çöp Toplandı 

Arabacıalanı Mahallesi’nde 4 bin 
m2’lik alana bir park inşa edildi.

S S

Şehrin tanıtılmasına büyük 
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TAKVİM

MARTTAKVİMİ

İstiklal Marşı 
Kabulü

İstiklal Marşımız, milli mücadele ver-
diğimiz yıllarda, halkımızın ruh dün-
yasını yansıtmak amacıyla düzenlenen 
bir yarışma sonrasında ortaya çıkmış-
tır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tertip-
lediği yarışmaya, dönemin önemli 
şairleri katılmıştır. Para ödülünün de 
içinde olduğu yarışma için 734 şiir 
yazılır fakat bunların çoğu reddedilir 
ve içlerinden sadece 6 tanesi seçilir. O 
dönem milletvekili olan Mehmet Akif 
bugünkü “İstiklal Marşı” isimli şiiri ile 
katılır ancak para ödülünden rahatsız 
olur. Şiiri sadece 48 saatte yazmış-
tır. Oylama sonucu 12 Mart 1921’de 
İstiklal Marşımız kabul edilir fakat 
Mehmet Akif para ödülünü almaz.

12 Mart
1921

Fatih Sultan Doğdu
Büyük Türk (Grand Turco) adı ile Avrupa’da 

tanınan 2. Mehmed, Osmanlı İmparator-
luğunun 7. padişahıdır. İlk olarak 1444-46 

yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra ise 
1451’den 1481 yıllarına kadar 32 yıl boyunca 
hükümdarlığını sürdürür.  21 yaşında İstan-

bul’u fethederek Bizans’a son verir ve 
bu olay Orta Çağ’ın sonu, Yeni 

Çağ’ın başlangıcı olarak 
kabul edilir.

30 Mart
1430

Fırat Göktaş
fi rat.goktas.1905@gmail.com

Hazırlayan:

S. Gökçen Öldü
22 Mart 1913 Bursa doğumlu olan 
Gökçen, Türkiye’nin ilk kadın pilotların-
dan birisi ve dünyanın da ilk kadın savaş 
uçağı pilotudur. Savaş pilotluğu ünvanını 
Dersim’i havadan bombalayarak almıştır. 
Daha sonra verdiği bir röportajda “Canlı 
ne görürsek bombalama emri almıştık, is-
yancıların keçilerini bile vurduk” der. Adı 
2001 yılında, Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havaalanı’na verilir.

Diyanet Kuruldu
Şeriye ve Evkaf Vekâlet’inin kal-
dırılmasından sonra, halkın dini 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı 
bugün hâlâ önemli bir konumda. 
Ayrıca Diyanet, ibadet yerlerini 
yönetmekle de görevli. 11 Kasım 
2010’da görevi alan Mehmet Gör-
mez, hâlen kurumun başkanı.

22 Mart
2001

3 Mart
1924

21 Mart
1973

   Aşık Veysel Öldü

Veysel Şatıroğlu ya da bizim Âşık Veysel la-
kabıyla bildiğimiz, 1894’de Sivas’ta dünyaya 
gelen Türk halk ozanıdır. Ailesini saran çiçek 
hastalığı yüzünden, iki kız kardeşini kaybe-
den Âşık Veysel, 7 yaşında ise aynı hasta-
lıktan dolayı gözlerini kaybeder. Babasının 
oyalanması için aldığı saz, Veysel’in hayatını 
bambaşka bir yere getirir ve sayısız şiirlere 
de imzasını atar. Yaşama sevinciyle hüzün, 
iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içe yer 
alır. 1973 yılında akciğer hastalığı sonucun-
da hayatını kaybeder.

Yahoo Kuruldu

Stanford Üniversitesi öğrencileri Jerry 
Yang ve David Filo tarafından kurulmuş 
bir portaldır. İlk başlarda arama motoru 
olarak hizmet vermesine rağmen zaman-
la içeriğinde e-posta, anında iletileşim, 
mail grubları gibi hizmetler sunarak ağ 
pazarına hâkim olmaya çalışır. Yahoo.com 
günde 7 milyar sayfa gösterimiyle dünya-
nın en çok ziyaret edilen 5. sitesidir.

2 Mart 
1995

Çanakkale Zaferi
Türk tarihinde bir gurur kaynağı ve dönüm 
noktası olarak gösterdiği zaferlerinden bi-

ridir. Çanakkale Zaferi, 1. Dünya Savaşı’nın 
sonucunu etkiler ve dünya tarihinde önemli 
bir yere sahiptir. İtilaf devletlerinin İstan-
bul’u ve boğazları ele geçirme arzusunun 

sonucunda 7 düvele karşı verdiği-
miz mücadele, şanlı tarihimize 

kahramanlıkların yaşandığı 
bir destan olarak geçer.

18 Mart
1915 ‘‘



25SerdivanAjansMart2016

Körfezde Kaza

Körfez sularında hafızalarda 
kalan Üsküdar vapuru faciası 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en ölümcül sivil deniz kazasıdır. 
İzmit-Gölcük arasında sefer ya-
pan Üsküdar isimli vapur, İzmit 
iskelesinden hareket ettikten 
sonra Derince yakınlarında şid-
detli rüzgâra kapılıp batmıştır. 
1950 yıllarında Karamürsel ve 
Gölcük ilçelerinde lise olmaması 
ve kara ulaşımının kısıtlı olması 
sebebiyle yolcuların birçoğunun 
da lise talebeleri oluşturmak-
taydı. Kazada 300’e yakın yolcu-
dan sadece 21’i kurtarılır.

Adapazarı’nda Deprem

Türkiye’nin fay hattı üzerinde bulunması büyük depremlerin 
olmasına da neden olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de 1944’te, 
Adapazarı ve civarında, 2.831 kişinin hayatını yitirdiği deprem 
olmuştur. Bu depremin ardından Mısır Kralı Faruk deprem fela-
ketzedelerine 1000 Mısır lirası yardımda bulunmuştur. 

1 Mart
1958

28 Mart
1944

MART

Muhsin Yazıcıoğlu 
Öldü

31 Aralık 1954 Sivas do-
ğumlu olan Yazıcıoğlu, eski 
ülkü ocaklarının genel baş-
kanı, 19., 20., ve 23. dönem 
TBMM Sivas milletvekili ve 
Büyük Birlik Partisi’nin ku-
rucusudur. 25 Mart 2009 
tarihinde helikopter kaza-
sında Kahramanmaraş’ta 
hayatını kaybeder. Ölümü-
nün perde arkası ise hâlen 
aydınlatılamadı.

Penaltı Kuralı Geldi 
Müsabakalarda iki takımdan birinin rakip kale-
nin ceza sahası içerisinde 10 kusurlu hareket-
ten birinin yapması durumunda, kalecilerin 

korkulu rüyası olan penaltı vuruşu, oyuncuyu 
ve kaleciyi karşı karşıya getirir. Bu kural, 
1889 yılında Danimarka ve Hollanda’da 

futbol federasyonun kurulmasından 
sonra 1891 yılında Penaltı 

Kuralı olarak ilan edilir.

İstanbul Boğazında 
Kaza

İstanbul boğazında iki Rum gemisi-
nin çarpışma sonucunda büyük bir 
yangın çıkar. Nassia adlı tanker ile 
Shipbroker adlı şilep, Büyükliman 

önünde çarpışır. Bu kaza sonu-
cunda 29 kişi yaşamını yitirirken, 

Nassia’nın taşıdığı 100 bin ton ham 
petrolün 13 bin 500 tonu denize 

dökülür. Denize dökülen 
petrol günlerce yanar.

3 Mart
1891

13 Mart
1994

Halifelik Kaldırıldı
Hz. Peygamber (sav)’den sonra Müslümanların lideri konumunda olan hali-
felik makamı uzun bir süre Arap devletleri arasında dolaşmıştır. 16. yüzyılın 
başında Yavuz Sultan Selim’in Memluk Devleti’ne son vermesiyle birlikte 
Halifelik Osmanlı Devletine taşınır. İslam ümmetinin birliğini sağlayan ku-
rum, yeni devletin kurulmasıyla birlikte ‘işlevsiz’ görülerek ilga edilir.

3 Mart
1924

25 Mart
2009

‘‘
hatırlamak 
güç verir 

insana
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ehrimizin kültürel alandaki çalış-
malarına yön veren Serdivan Fikir 

ve Sanat Akademisi, yaptığı etkinliklerle 
adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın Ekim Ayı’nda ilki düzen-
lenen “Uluslararası Fikir Sanat Konfe-
ransları”nın ikincisi bu ay gerçekleşecek.

Türkiye’ye İlk Kez Geliyor

Serdivan Fikir Sanat Akademisi, bugüne 
kadar yaptığı sayısız etkiliği ile halkın 
takdirini kazanmaya devam ediyor. Dö-
nem içinde hem yetişkinler hem de ço-
cuklar için yapmış olduğu programlarla 
geniş bir kitleye hitap eden akademi, yeni 
projeleriyle de ilklere imza atıyor.
 
Uluslararası Fikir Sanat Konferansları da-
hilinde, dünyaca ünlü filozof Simon Crit-
chley’i ağırlayan akademi, 12 Mart’ta 
Ziyaüddin Serdar’ı misafir etmeye ha-
zırlanıyor. 

İlk kez Türkiye’ye gelecek olan akade-

mi dünyasının tanınan isimlerinden 
Serdar’ın, Fikir ve Sanat Akademisi’nin 
bahar dönemi ders açılışını da yapması 
planlanıyor.

“İslam, Terörizm ve Müslümanların Du-
rumu” başlıklı konferansa şehir dışından 
da katılım bekleniyor.

42 Kitabı Var

1951 Pakistan doğumlu yazar, felsefeci, 
filozof Ziyaüddin Serdar; çağdaş İslam 
düşüncesinin önemli isimlerinden biridir. 
42’nin üzerinde kitabı ve akademik çalış-
ması bulunan Serdar’ın Türkçeye 13 ki-
tabı çevrilmiştir. Post modernizm, bilim 
felsefesi ve çeşitli felsefi konuların yanı 
sıra özellikle son yıllarda “İslam Düşün-
cesi” üzerine yoğunlaşmıştır.

Yazar, yayıncı ve kültür eleştirmeni olan 
Serdar, aynı zamanda dünyanın önde ge-
len Müslüman aydınlarından birisidir. 

Hâlen çeşitli görevlerinin yanı sıra Lond-

ra İslâm Enstitüsü’nün başkanlığını yap-
maktadır. “Mukaddes Belde Mekke” adlı 
eserinde Mekke’nin tarihini; sosyal, psi-
kolojik, siyasi ve itikadi yönleriyle har-
manlayarak bir medeniyet anlatısı sun-
maktadır.

Şu sıralar Critical Müslim isimli dünyanın 
önde gelen popüler akademik dergisinin 
editörlüğünü de üstlenen yazar, The Pros-
pect Magazin’e göre İngiltere’nin en ente-
lektüel 100 ismi arasında gösterilmekte-
dir. Ayrıca Guardian, Times, Independent 
gibi önemli gazetelerde yorum yazıları 
yayımlanmaktadır. 

Yazarın Türkçeye çevrilen eserlerinden 
bazıları şunlardır: 

Thomas Kuhn ve Bilim Savaşları Post-
modern Hesaplaşmalar, Batı Irkçılığının 
Kaynakları Bir Manifesto, İslam, Bilim 
ve Kültürel İlişkiler, Mukaddes Belde 
Mekke, Hilal Doğarken İslam’da Bilgi ve 
Çevrenin Geleceği, İslam Medeniyetinin 
Geleceği.

Serdivan’da
Uluslararası Konferans

Ş

HABER

“Uluslararası 
Fikir Sanat

Konferasları” 
kapsamında, 

Süheyb Öğüt’ün 
moderatörlüğünde

ünlü düşünür 
Ziyaüddin Serdar 

12 Mart’ta 
Serdivan’da.Süheyb Öğüt Ziyaüddin Serdar

Narin Akgül akgulnarin@gmail.com
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SİNEMA

BU AY 
VİZYONA 

GİRECEK 4 FİLM

1

3

2

4

• Vizyon Tarihi: 4 Mart 2016 
• Yapım: 2016 - Türkiye 
• Tür: Komedi
• Yönetmen: Faruk Aksoy 
• Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Zeynep Aktuğ, Sami Aksu

İlk filminde büyük beğeni toplayıp başarılı olması-
nın ardından, Ali Kundilli - 2 devam filmi ile karşı-
mızda. Ali artık İlknur’la evlenmiştir ve aileyi bebek 
heyecanı sarmıştır. İlknur sekiz aylık hamiledir ve 
eşinden sürekli değişik isteklerde bulunarak onu 
canından bezdirir. İlknur’un son isteği ise gördüğü 
bir rüya üzerine çocuğunu Ali’nin babaannesinin ya-
şadığı Ayvalık, Küçükköy’de doğurmak istemesidir. 
Ailecek yola koyularak yeni bir maceraya atılırlar. İlk 
filmde aldığı gişe başarısının bu filmde de  devam 
edeceği öngörülüyor. Filmin fragmanından anlaşıl-
dığı üzere argo ifadelerinin çokça geçtiğini belirte-
lim.

• Vizyon Tarihi: 04 Mart 2016
• Yapım: 2015 - Türkiye
• Tür: Komedi
• Oyuncular: Zafer Algöz, Melek Baykal, Algı Eke
• Yönetmen: Murat Kaman, Defne Deliormanlı
• Senaryo: Emrah Kaman, Murat Kaman

Çekimleri Yozgat’ta ve Taksim’de gerçekleşen filmin 
senaryosu, Kardeş Payı dizisinde tanıdığımız Emrah 
Kaman ve Murat Kaman kardeşlere ait. Sevdiği kız 
için doğduğu ve büyüdüğü toprakları terk ederek, 
Yozgat’tan İstanbul’a kaçan Eren (Nejat Uygur) ve 
en küçük çocuklarının peşinden İstanbul’a gelen 
ailenin Taksim’de başından geçen komik ve macera 
dolu hikâyelerine tanıklık edeceğiz. 

• Vizyon Tarihi: 4 Mart 2016
• Yapım: 2015 - ABD
• Tür: Komedi
• Yönetmen: John Morris, Sean Anders
• Oyuncular: Mark Wahlberg, Will Ferrell, Alessandra 
Ambrosio,  

ABD’de yaşayan evli çift zamanla anlaşamaz hale 
gelir. Dusty (Mark Wahlberg) daha fazla sürdürmek 
istemez ve boşanmaya karar verir. Boşanırlar ve Sara 
(Linda Cardellini) kendine yeni bir düzen kurmaya 
çalışırken karşısına Brad (Will Ferrell) çıkar. Sara’nın 
hayatı tamamen değişir ve Brad’le evlenme kararı 
alır. Bu karar Sara’nın eski eşi tarafından hoş karşı-
lanmaz. Eski eşinin evlilik kararında vazgeçirebilmek 
için yeniden eşinin hayatına girmeye çalışır. Dusty, 
Sara’yı evlilik kararından vazgeçirebilecek mi? Baba-
ların savaşı başlasın, iyi seyirler.

• Vizyon Tarhi: 11 Mart 2016
• Yapımı: 2015 Türkiye
• Tür: Dram
• Yönetmen: Ozan Açıktan
• Oyuncular: Okan Yalabık, Ozan Güven
• Senaryo: Funda Çetin

2015 yılında başlayan film çekimleri Türkiye’nin 
yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, 
Sırbistan ve Sava Nehri etrafında gerçekleşti. Bosnalı 
Salih’in anne ve babasını arayışını konu ediniyor. Ye-
timhanede büyüyen Salih, on sekiz yaşına geldiğinde 
kayıp ailesini bulmak için yetimhaneyi terk eder ve 
babasını ararken bir çiftlikte işe başlar. Hayalinde-
ki yuvayı bulan Salih, geçmişini unutup yuvasında 
mutlu olabilecek mi? 

ALİ
KUNDİLLİ-2

KAÇMA
BİRADER

BABALAR
SAVAŞIYOR
Dady’s Home

ANNEMİN
YARASI

Abdulkadir Abuş
akadirabus@gmail.com

Hazırlayan:
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10. Sayı / Mart2016
 

Editör’den

10. sayımızla sizleri selamlıyoruz. Bu ayki 
röportajımız ve aynı zamanda kapak dosya-
mız Hayati İnanç ile oldu. İçinde şiirin farklı 
tonlarının geçtiği bu söyleşiyi umarız beğenir-
siniz.

Her sayıda mümkün olduğunca yeniliklerle 
karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Bu sayının 
yeniliği Müzik Kültürü sayfamız oldu. İsmi 

Şehir Kültürü Gazetesi olan bir süreli yayının 
müziğe özel bir yer ayırması şarttı. Zengin ve 
çeşitli bir içerik sunmaya gayret ettik.

Geleneksel Sanatlarımız köşemizde Halı 
Dokuma konusunu ele aldık. Yemek Kültürü 
köşemizde Tarhana’yı misafir ettik. Kitap/
Film ekimizin ana teması ‘biyografi’ oldu. Dur 
ve Bak sayfamızda birbirinden anlamlı fotoğ-

rafl ar seçtik.

Bu ayki köy durağımız ise Yukarıdere Köy 
oldu. Göl manzaralı bu nezih köyümüzü özel-
likle ziyaret etmenizi öneririz. Sosyal Medya, 
Mart Ayı Takvimi ve daha pek çok sayfa ilgini-
zi bekliyor. 

11. sayıda buluşmak ümidiyle.

eçtiğimiz yılın son haftasında BAL 
(Bölgesel Amatör Ligi) ilk yarıyı 

bitirmişti. Serdivanspor, ikinci yarıya 31 
Ocak 2016’da Yeniçağaspor deplasmanında 
alınan 1-1’lik sonuç ile başladı. Bir hafta 
sonra Paşabahçe’yi evinde ağırlayan 
Serdivanspor, golsüz sonuçlanan maçın 
ardından ilk iki haftayı beraberlikle geçirdi.

Farklı Galibiyet

İkinci yarının ilk iki haftasını galibiyetsiz 
kapatan Serdivanspor, 3. hafta diğer 
Sakarya takımlarından biri olan Karasuspor 
deplasmanına çıktı. Sakarya derbisi olan 
karşılaşma, Serdivanspor’un galibiyeti ile 
sonuçlandı. Rakibi karşısında 11-0 gibi 
ciddi bir başarı elde eden kulüp, 2 maçlık 
galibiyet hasretini de gidermiş oldu.

Bu sonucun ardından açıklama yapan 
Serdivanspor Futbol Şube Sorumlusu 
İsmet Yasa, “Kendi ilimizin takımı olan 
Karasuspor’un durumu kritikti. Maça 

çıkmama gibi bir süreçleri oldu. Biz de tabi 
maçımıza gittik. Onların tabiri olarak U19 
ile maça çıktılar” açıklamasında bulundu. 
Sözlerine devam eden Yasa, “Çocuklarımız 
çıktı, rölanti bir şekilde gol attılar. Tabi 
Karasuspor’umuzun durumu gerçekten 
üzüntü verici. Serdivanspor gibi büyük 
bir kulübün asla bundan yararlanma gibi 
düşüncesi olmaz, olamaz. O maçta öyle 
neticelendi” dedi.

İnişli Çıkışlı Grafik

Farklı galibiyetin ardından 4 gün sonra 
İstanbul yoluna çıkan takımımız, 1-0 
Leventspor mağlubiyeti ile 2. yarıdaki ilk 
yenilgisini almış oldu. 21 Şubat tarihinde 
evinde ağırladığı Kdz. Ereğli Bld. karşısında 
aldığı 3-2’lik galibiyet, Serdivanspor’un 
inişli çıkışlı grafiğine de yansıdı. İkinci 
yarıda oynadığı karşılaşmaların sonucunda 
Serdivanspor, 2 beraberlik, 2 galibiyet, 1 de 
yenilgi almış oldu.

Kaptan’ın Vedası

2007’den beri aralıksız olarak Serdivanspor 
forması giyen ve sarı-siyahlı forma ile 
sayısız başarılara imza atan kaptan Özgür 
Özkan, Sakarya şehrinin Süper Amatör Lig 
ekiplerinden Kırkpınarspor’a transfer oldu.

Serdivanspor camiasının ve genç 
oyuncuların örnek aldığı kişilik olan Özgür 
Özkan’a biz de hizmetlerinden dolayı 
teşekkür eder ve futbol hayatında başarılar 
dileriz.

Maraton Kaldığı Yerden 
Devam Ediyor
Sezonun ilk yarısında başarılı bir perfor-
mans sergileyen Serdivanspor, ikinci yarı-
da daha iyi olmak için mücadele ediyor.

G

SPOR

Fırat Göktaş fi rat.goktas.1905@gmail.com


