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zmir’in önde gelen ailelerinden 
birine mensup olarak 1869 yılında 
doğan Râkım Elkutlu,  Hisar Cami 

imam-hatîbi Şuayyip Efendi ile zevcesi 
Sıdıka Hanım’ın mahdumlarıdır. Babası 
gibi kendisi de Hisar Cami imamlığı yap-
mış olan Râkım Bey, aynı zamanda İzmir 
Musiki Cemiyeti Başkanlığı görevini de ifa 
etmiştir. 

Râkım Bey’in en meşhur eseri olan Kar-
cığar makamındaki Mevlevi ayin-i şerifî 
dillerden gönüllere uzanan, musikimizde 
mühim yeri bulunan bir şaheserdir.

Eğitim Hayatı ve Musiki Tahsili

İlk ve orta mektep eğitimini aldıktan 
sonra Mevlevî şeyhi olan amcası Emin De-
de’den ve Zağralı bir müderris olan İsmail 
Efendi’den İslamî ilimler eğitimi aldı.

Birçok musikişinasımızda olduğu gibi 
Râkım Bey de küçük yaşlarda musiki tah-
siline başlamış ve henüz yedi yaşında iken 
amcası Emin Dede ile meşk etmiştir. 
Aynı tarihlerde İzmir’de yaşa-
yan Tanburi Ali Efendi’den, 
Santo Şikari ve Aziz Efen-
di’den de istifade etmiştir. 

İyi Bir Hanende

Bizzat kendisinden 
alınan bilgiye göre yirmi 
dört yaşında iken ısrarlar 
üzerine bir Mevlevi ayini 
sırasında Nât-ı Mevlânâ’yı 
okumuş, orada bulunanlarca 
takdir edilmiş ve musiki meclisle-
rinde sevilen hatta aranan bir hanende 
olmuştur.  Dik ve gür bir sesi vardı. Gele-
neksel tavırla okumasının yanı sıra tavrı 

nev-i şahsına münhasırdı. 

Bestekârlık Serüveni

Râkım Bey nota bilmemesine rağmen cid-
di bir melodik hafızaya sahipti. Zira nota 
bilmemesi de bestekâr olmasına engel 
değildi.

Dayısı Nureddin Efendi’nin teşvikiyle, 
sözleri Abdülhak Hamit’e ait olan  “Hay-
ran-ı cemal olmağa cidden emelim var” 
güfteli dügâh makamındaki eseri bestele-
di. 

Tevafuken Râkım Bey’in eserini işiten am-
cası Emin Dede, bir musiki meclisinde:

-”Aman efendiler! Dün akşam bir evde çok 
güzel bir şarkı duydum. Hiç bilmediğim 
bir şarkı. Acaba sizden bilen var mı?” de-
yince oradakiler de eserinin yeğeni Râkım 
Bey’e ait olduğunu söylemişler ve eseri 
icra etmişlerdir. 

Bu durum Râkım Bey’in, bestekarlık 
serüvenin başlarında eserlerinin 

ortaya çıkmasından duyduğu 
çekingenliği de bizlere ra-

hatlıkla ifade etmektedir.

Râkım Bey çok hızlı 
beste yapabilme yetisine 
sahipti. “Büyük bestekâr 
olabilmek için her form-

da eser vermek gerekir.”  
sözü kendisinin bahsi 

açıldığında muhakkak dile 
getirilir. 

Son dönemlerini hasta bir vaziyette ge-
çiren Râkım Bey 4 Aralık 1948 senesinde 
İzmir’de vefat etmiştir.
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ütün dünyanın saygı 
duyduğu bir müzi-
ğin talihsizliğidir 

ki membaında horlanır, 
dışlanır ve hatta alçak bir 
muameleye mâruz kalır. 
Selahattin Pınar’ın da öy-
küsü böyle başlar ne yazık 
ki! Esasında bu yazının 
sebeb-i telifi, vefatından 
elli altı sene sonra dahi 
Selahattin Bey’in babasına 
olan sözünün tecelli 
ettiğinin ispatına 
dayanmaktadır. 
Evet, bu ayki 
şarkımız güftekâ-
rı Mustafa Nafiz 
Irmak olan fakat onu 
değerleştiren Selahattin 
Pınar’ın Hüzzam maka-
mında bestelemiş olduğu 
“Gecenin matemini aşkıma 
örtüp sarayım” eseri.

Selahattin Pınar’ın babası 
Osmanlı Meclisi mebu-
sudur ve aynı zamanda 
İstanbul Üniversitesi’n-
de hocalık yapan Sâdık 
Bey’dir. Öyle ki hem me-
bus olması hem de Dar’ül 
Fünun’da hocalık yapıyor 
olmasının etkisiyle, Sâdık 
Bey, oğlunun musiki ile 
ilgilenmesinden, daha doğ-
rusu musikiyi bir meslek 
olarak icra etmesinden 
fevkalade rahatsızdır. Bir 
gün evlerinde misafir etti-
ği arkadaşları Sâdık Bey’e 
oğlu Selahattin’in ahvalini 
sorarlar. Selahattin Bey’in 
babası da arkadaşlarına ce-
vaben:Bizim oğlan çalgıcı 
oldu.” der. Bu sözü işiten 

Selahattin Bey: “Beybaba-
cığım bendeniz çalgıcı de-
ğil, sanatkârım.” yanıtını 
verir, buna mukabil babası 
okkalı bir küfür savurur. 
Selahattin Pınar ceketini 
eline alır ve evden ayrıl-
mak üzere kapıya yönel-
diğinde babasına bakarak:  
“Beybabacığım, bir gün 
gelecek benim adımla anı-
lacaksınız.” der. O günden 

itibaren baba-oğul bir 
daha görüşmeyecek-
lerdir. Seneler sonra 
bir akşam kapı 
çalınır ve Selahattin 

Pınar’a babası Sâdık 
Bey’in ölüm haberi 

verilir. O akşam zaman, 
Selâhattin Bey için adeta 
durgunlaşacaktır ama gün 
ağarırken ortaya hüzzam 
makamında bir şaheser 
bırakır:

Gecenin matemini aşkıma 
örtüp sarayım / Gittin 
artık seni ben nerde bulup 
yalvarayım / Şimde ben 
tıpkı şifasız kanayan bir 
yarayım / Gittin artık seni 
ben nerde bulup yalvara-
yım.

Bize de Selahattin Pınar 
gibi bir sanatkârın yetiş-
mesinde emeği olan pek 
muhterem babası Sâdık 
Bey’i hürmetle anmak 
kalıyor.

Not: Bu eseri Umut Akyü-
rek hanımdan dinlemenizi 
tavsiye eder, musiki dolu 
günler dilerim.

efhari mevcudât, 
Hazret-i Fahr-i Âlem 

Muhammed Mustafa –sallâl-
lahu aleyhi ve sellem- Efendi-
miz’i konu edinen dolayısıyla 
güftesi naat niteliği taşıyan 
bir Türk Musikisi formu olan, 
tevşih’i anlatmaya gayret ede-
ceğiz. Mânâ itibariyle “süsle-
mek, düzenlemek” anlamına 
gelen tevşih, dinî musikinin 
sanat değeri oldukça yüksek 
bir formudur aynı zamanda. 
Öyle ki bu genellikle evsat, 
devr-i kebir, muhammes gibi 
büyük usullerden meydana 
gelir. Tevşih icra edilme sa-
hası itibariyle geleneğimizde, 
mevlîd veya mîraciyye for-
mundaki icraların bahirleri 
arasında okunmaktadır. Bu 
okunma esnasındaki temel 
gâye, bahirler arasındaki ma-
kamsal farklılıkların, okuyucu 
ve dinleyici açısından yadır-

ganmamasını sağlamak için, 
bir sonraki bahrin makamına 
uygun tevşih okunmasıdır. 
Ciddi bir mârifet de isteyen 
bu okuyuşun daha öz bir 
ifadesi de şudur ki; bütünü 
kapsayan farklılıklar arasın-
da, uyumlu bir musiki icrası 
elde edilebilmektir. 

Bazı yöreler istisna bir çalgı 
aleti eşliğinde okunmasa da 
mevlid, musikiden ayrı düşü-
nülemez. Dolayısıyla uyumlu 
olmasından kast ettiğimiz 
şey, tertip edilen cemiyetin 
güzel olmasıdır. Güzel olsun 

ki bu güzellikten Allah –celle 
celâluhu- da razı olsun. Zira 
hadisi şerifte, “Allah güzeldir, 
güzeli sever.” (Müslim, Îmân, 
147) buyrulur.

Ahmet Şahin ve Mehmet 
Kemiksiz hocaların arşiv 
niteliğinde çalışmaları olan, 
beş ayrı albümden müteşekkil 
“Tevşihler” albümü, tevşih 
formunun olması gereken 
tavır ve üslupta icra edildiği 
ciddi bir kaynaktır. Hâsılı 
bu mevzu ile alâkadar olan 
herkesin, özellikle imam ve 
müezzin gibi din görevlisi 
efendilerin, bahsini ettiğimiz 
albümleri temin etmeleri 
ve bu eserleri öğrenmele-
ri elzemdir. Zira Sadettin 
Kaynak’ın “Bizim müziğimiz 
mihraptan yürümüştür” sözü, 
daha fazla açıklamaya mahal 
vermeyecek niteliktedir.

Kıymetli okurlarımız, tevşih 
hakkında sizlere ne anlatsak 
hep biraz eksik, eksikliğinden 
dolayı da biraz kusurlu kala-
caktır. Öyle ki bendenizin en 
çok zevk aldığı formdur. Sizle-
re her ne kadar, “bal, arı de-
nen uçarı böcekler tarafından 
çiçeklerin özünden üretilir; 
bal sarı renklidir; bal altıgen 
peteklerden süzülür” desem 
siz de bir karşılığı olmayacak. 
“Bal, bal demekle ağzın tat-
lanmaz” kelâm-ı kibarını da 
hatırlatarak, Üsküdarlı Aziz 
Mahmut Hüdayi Hazretleri-
ne ait çargâh makamındaki 
“Kudümün rahmet-i zevk u 
safâdır Yâ Rasûlallah” tevşihi-
ni bilhassa Mehmet Kemiksiz 
Hocadan dinlemenizi tav-
siye eder; ayrıca tevşihlerle 
kuracağınız ünsiyetin birer 
Muhabbet-i Resûlullah olarak 
gönlünüzde yer bulmasını 
yüce Mevlâ’dan niyaz ederim. 
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GELENEKSEL SANATLARIMIZ

smanlı seramik 
sanatında ve çini-

ciliğinde özel bir konumu 
olan İznik, 1071 Malaz-
girt zaferinin ardından 
Anadolu’nun ilk Türk 
başkenti olmuştur. 15-
16. yüzyıllar arasında Os-
manlı mimarisinde İznik 
Çinisi önemli bir dekora-
tif unsur olarak kullanıl-
mış ve büyük bir gelişme 
göstermiştir. Çini; cami, 
mescit, medrese, ima-
ret, hamam, saray, köşk, 
çeşme, sebil, kütüphane 
ve türbe gibi çeşitli eser-
lerde geniş bir kullanma 
sahası bulmuştur. 

İhtişam   
Süsleme’den Gelir

Türk mimarisinde ve süs-
leme sanatlarında çini-
nin yeri büyüktür. Bina-
nın ihtişamı ve güzelliği 
süslemeleri ile önem ka-
zanır. Süsleme unsurları 
o yapının sanat değerini 
ve estetik güzelliğini art-
tırarak kalıcı olmasını 
sağlar.

15 ile 17. yüzyıllarda 
yapılan başlıca yapıları 
süsleyen, desen, renk ve 
teknik bakımdan eşsiz 
güzellikteki duvar çini-
leri hep İznik çini fırın-
larından çıktığı gibi bir-
çoğu Avrupa ve Amerika 
müze ve koleksiyonla-
rının en değerli eşyala-

rı arasında yer alan göz 
kamaştırıcı güzellikteki 
tabak, kâse, fincan, kan-
dil ve maşrapalar da yine 
İznik fırınlarında yapıl-
mıştır. 16. yüzyılda İznik 
çinileri renk, kompozis-
yon, motif, teknik ve ka-
lite yönünden tüm dün-
yanın beğenisini 
kazanmış ve 
ayrıcalıklı 
bir üne 
kavuş-
m u ş -
tur. 

İ z n i k 
çinileri 
müthiş 
bir ritme 
ve çeşitli-
liğe sahiptir. 
İnanılmaz derecede bol 
çeşit ve kompozisyon-
ların uygulandığı İznik 
çinilerinin tam bir desen 
repertuvarını çıkarmak 
imkânsızdır. Teknik üs-
tünlüklerinin yanısıra, 
İznikli ustaların asıl et-
kileyici tarafl arı desen 
oluşturmadaki yaratıcı 
güçleridir.  Günümüze 
kalan İznik Çini kapları-
nın büyük bölümü sıraltı 
tekniği ile bezenmiştir.

Bugün İznik   
Çinileri

İznik Çinileri 16. yüz-
yılda önem kazanarak 
kullanılan teknik ve gö-

rünüm itibariyle dünya 
müzelerinde yer almaya 
başlamıştır. İznik tuğla 
veya kireç ocaklarında 
İstanbul Üniversitesi Ar-
keoloji Bölümü’nün 20 
yılı aşkın süredir yaptığı 
kazılarla İznik Çinileri-
nin yapımındaki sanat 

ve kullanılan teknikle 
ilgili ipuçları bulu-

nabilmiştir. 

1996 yılın-
da kuru-
lan Çini 
Atölyeleri, 
1993 yı-

lında ku-
rulan İznik 

Vakfı ve 1995 
yılındaki Çini ve 

Seramik Araştırma 
Merkezi 16. yüzyılın çi-
nilerini yansıtmaya çalı-
şıyorlar. İznik Çinilerinin 
üretiminde bugün 16. 
yüzyılda kullanılan tek-
nolojiye sadık kalınıyor 
ve dünyada aldığı ünü-
nün kaybolmaması için 
özen gösterilmektedir. 

İznik Vakfı kazıları, ar-
keolojik alanda yapılan 
araştırmaları ve İznik’in 
tarihinin korunması için 
de gerekli desteği ver-
mektedir.  Ayrıca, Tür-
kiye ve yurtdışında mü-
zelerde yer alan çinilerin 
korunmasını da sağla-
maktadır.

O

Geleneksel Estetiğin Sanat İle Buluşması:
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Songül Ergün - SAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi songulergun52@hotmail.com

Çini; cami, mescit, 
medrese, imaret, 

hamam, saray, köşk, 
çeşme, sebil, kü-
tüphane ve türbe 

gibi çeşitli eserlerde 
geniş bir kullanma 
sahası bulmuştur. 
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ÇİNİ SANATI

 İznik 
Çinisi’ni 

Farklı 
Yapan 
Nedir?

İznik Çi-
nilerinde 

temel renk 
olarak açık be-

yaz, arka planda 
kullanılarak yapılmış ve kendine has 
bir teknik ile oluşturulmuştur. İznik 
Çinilerinin yüzde 70-80’i kuvars ve ku-
varsitten yapılmıştır. 

Bir araya getirilmesi güç olan üç farklı 
kuvarsın ve sırrın ahengi ile oluşturul-
muştur. Bu karışımın 900 derecelik bir 
ısıda bir araya getirildiğini özellikle be-
lirtelim. 

Çini, birçok taşın bir araya gelmesiyle 
oluşan kuvarsdır.

 İznik Çinileri birçok tayın birleşimiyle 
oluştuğu için birçok rengin de armo-
nisini taşımaktadır. Bunlar koyu mavi 
Iapis Iazuli, turkuaz mavisi, koralın 
kırmızılığı ve yeşimin yeşili gibi.  Çini-
lerde yer alan bazı renkleri elde 
etmek çok zordur. Çinilerin 
üzerindeki yazılar İslam 
geleneğinin kendine özgü 
duruşunu net olarak yan-
sıtmaktadır.

Hangi Renkler Ön Pla-
na Çıkıyor?

Kullanılan renkler yarı değer-
li taşların renklerinden etkilenmiştir. 
Örneğin; Mercanın kırmızısı, Mala-
kitin veya Firuzenin yeşili, Lapis La-
zuli’nin koyu mavisi gibi. Astardaki 
beyazlık, ara madde kullanılmadan, 
münhasıran mineral olarak elde edilen 
bir beyazlıktır. 

Sırların hafif matlığı gözleri yormayan, 
ışığı çok yansıtmayan bir özelliğe sahip-
tir. Çini ve evanilerin desen tasarımları 
alegorik ve sembolik değerler yanında, 
ülkemiz fl ora ve faunasını yansıtır. 

Çinilerdeki geometrik örgülü 
düzenlemeler ise gökyüzü 
yani semavi, kurallarla fert 
arasındaki ilişkinin, yani 
kozmik düşüncenin yan-
sımasıdır. 

Kitabeler ve yazılar genel-
likle anlam olarak iddialı ve 

kişiyi yücelten ben merkezci me-
tinleri içermez, İslam düşüncesi ve fel-
sefesini yansıtırlar. 

Mimari yapılarda çini bezemeler diğer 
vasıfl arla bütünleşmiş, ancak aşırılık-
tan uzak, çok güzel ama mütevazı ölçü-
lerde tutulmuştur.

akarya Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakül-

tesi, Geleneksel Türk Sa-
natları  Çini bölümündeki 
2. yılım. 

İlk zamanlarda sıkılır mı-
yım diye düşünüyordum, 
ama şimdi çok memnunum. 

Hocalarımla beraber her 
gün bir çini macerası yaşı-
yoruz. Tasarım aşamasın-
dan tutun da, işin pişmiş 
olarak elimize gelmesine 
kadar bir sürü şey öğreni-
yor ve uyguluyoruz. İyi ki 
bu bölümdeyim.

akarya Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakül-

tesi, Geleneksel Türk Sa-
natları Çini Ana Sanat dalı 
ikinci sınıf öğrencisiyim. 
Hiç bir zaman çini sanatını 
sadece bir süsleme dekor 
ürünü olarak görmedim. 
Bilakis bu işin akademik 
olarak eğitimini almaya 
başladığımda, bu düşün-

cemin doğru olduğunu 
gördüm. Hayatın bize ge-
tirdiği, kattığı her şeyi biz 
sanatımızla icra ediyoruz. 
Gökyüzünün o sonsuzlu-
ğunu renklerimizle desen-
lerimizle anlatıyoruz. 

Çini özgürlüğün çizgilerle 
buluşup hayat bulduğu bir 
sanattır.

akarya Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Gelenek-

sel Türk Sanatları Çini Ana Sanat 
dalı ikinci sınıf öğrencisiyim. 

Bizler çini sanatının Uygurlardan 

günümüze taşınmasına aracılık 
etmeye, korumaya ve devamlılı-
ğını sağlamaya çalışan çinicileriz. 
1000 yılı aşkındır var olan bu sa-
natı icra etmek büyük keyif..

İyi ki

Çini, Sadece Dekor

Büyük Bir

Buradayım

Değil

Keyif

S

S

S

Suna Aktaş

Özge Çakar

Deniz Uzuntaş

İznik çinile-
ri müthiş bir 
ritme ve çe-
şitliliğe sa-

hiptir.
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erdivan Ajans olarak bu ayki durağı-
mız Selahiye Köyü oldu.

Köy, 93 Harbi sonlarında; Kumrallar, Tur-
hanlar, Çelikler, Demirler ve diğer haneler 
tarafından kurulur. 

Bir rivayete göre köy seneler sonra Kurtuluş 
Savaşı’nda şehit olan askerlerimizin adına, 
ilk selanın verildiği köy olduğu için Selahiye 
adını almıştır. Bu adının anlamlı tarihi bizi 
çok etkiledi. 

Hemen seviverdik Selahiye Köyü’nü.

Mısır ve Buğday Üretiliyor

Köyün muhtarı Yaşar Turhan’dan köy hak-
kında epeyce bilgi aldık. Muhtarımız sağol-
sun bize köyün her yerini gezdirdi. Güzel bir 
tur oldu bizim için. 

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılıktan 
sağlanmakta. Mısır, buğday gibi tarım ürün-
lerinin yanında hayvancılık da yapılıyor ve 
özellikle büyükbaş tercih ediliyor. Bu sebeple 
kurbanlarda oldukça rağbet görüyor. 

Köyün iki camisi var. Oldukça güzel ve geliş-
miş büyük restorantları, düğün salonları var. 
İnsanın köy deyince aklına bunlar gelmez 
ama burası başka. 

Ülkemizin ünlü yamaç paraşütü alanların-
dan biri olan Serdivan Kırantepe’nin yarısı 
Selahiye’nin içerisinde. Hatta Kırantepe’den 
uçanlar buraya iniyor. 

Bulgar ve Yunan Göçmenler

Köy nüfusu yaklaşık 1350 civarı olup, 350 
haneden oluşuyor. Hanelerin çoğunda mal 
sahipleri oturuyor, sadece 10 hanede kiracı 
var. 

Nüfusun çoğunluğu emeklilerden müteşek-
kil. Köyde 112 hektar orman bulunuyor, o 
yüzden oksijeni bol.

Köyün çoğunluğunu Bulgaristan, Yunanis-
tan göçmenleri oluşturuyor. Pek çok millet-
ten insan içiçe yaşıyor bu sıcak, sevimli köy-
de. 

Köyün Karadeniz iklimi etki alanı içerisinde. 

SELAHİYE KÖYÜSELAHİYE KÖYÜ
NEFES KESEN MANZARASI VE SICACIK EKMEĞİ İLE

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com

S

DOSYA

‘‘İçinde pek çok 

milletten in-

san barındırı-

yor burası. Lazı, 

Çerkesi, Ma-

navı, Boşnağı     

hepsi huzurlu 
bir şekilde yaşı-

yorlar. 
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Sakarya merkeze 6 km uzaklıkta. 

Selahiye Köyü’nde çok güzel bir girişimci 
annemiz var, ondan bahsetmeden geçeme-
yeceğim. 

Köyün içinde ufak, şirin, kendi emeğiyle 8 
senede bu günlere getirdiği ekmek fırınına 
misafir olduk. Tamamen doğal, ev yapımı 
ekmekler mis gibi kokuyordu. Kokuyu ta-
kip edip bulduk fırını. Bu annemizin çaba-
ları girişimci kadınlara umut ışığı olsun. 

Eğer istersek başaramayacağımız hiçbir şey 
yok. Yeter ki emek verip, gayret edelim. 

Kendi elleriyle, tırnaklarıyla, bebek gibi 
bakıp, hamuruna sevgi katarak yaptığı ek-
meklerini bütün Serdivan’a satıyor. Helal 
olsun annemize, ellerine sağlık.

Doğal Göl ve Harika Manzara

Köyün bütün Serdivan’ı kuşbakışı görece-
ğiniz, o nefes kesen, adrenalin yükselten 
manzarasına yani Kırantepe’ye biz de çık-
tık. Yemyeşil doğası bizi büyüledi. Bir de 
doğal gölü var köyün, yemyeşil ağaçların 
arasında bir gölet. 

Kuzuların eşlik ettiği bir doğa yürüyüşüne 
çıkmak isterseniz tercihinizi Selahiye’den 
yana kullanın.

Tamamen stresten uzak, dingin, huzurlu 
bir köy. Hadi birlikte bir ağacın gövdesin-
de kestirelim. Ağacın kolları sizi sarıyor. 
Gövdesine yasladığınızda sırtınızı, bir oh 
çekiyorsunuz. Serin bir şekerleme bile ya-
pabilirsiniz üstelik. Tabii bir kuzucuk sizi 
uyandırmaya gelmezse.

Serdivan’ı tepeden seyretmek hatta Sakar-
ya’ya birde buradan bakmak için uğrayın 
buraya. 

O huzurlu tepede çayınızı yudumlarken 
arka fonda “hayat sevince güzel” çalsın. Sa-
vaşların olduğu dünyaya inat. Her şeyi se-
velim ağaçları, kuzuları, cıvıl cıvıl öten kuş-
ları, kelebekleri, böcekleri, derin bir nefes 
alalım. En çok da insanları sevelim. 

İşte Selahiye böyle bir köy, sizi iç dünyanız-
da gezintiye çıkartıyor. 

İçinde pek çok milletten insan barındırıyor 
burası. Lazı, Çerkesi, Manavı, Boşnağı hep-
si huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. 

Biz Serdivan Ajans olarak Selahiye Köyü’nü 
çok sevdik. Terapi gibi geldi. Havası, man-
zarası, uçsuz bucaksız gökyüzü kanatlan-
dırdı ruhumuzu siz de içinizde derin bir 
yolculuğa çıkmak istiyorsanız mutlaka uğ-
ramalısınız.

SELAHİYE KÖYÜ

‘‘
O huzurlu tepede çayı-
nızı yudumlarken arka 
fonda “hayat sevince 

güzel” çalsın.

Köy Muhtarı:
Yaşar Turhan
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RÖPORTAJ

eşitli örneklere baktığımızda ses güzel-
liğinin genetik olduğuna kanaat getire-
biliyoruz. Kuvvetle muhtemel ki sizin de 

ailenizde etkilendiğiniz birileri vardır.

Ailemde müzisyen yok ama anneciğimin sesi çok gü-
zeldir. Profesyonel hayata atılmış olsaydı iyi bir ses 
sanatçısı olurdu. Zannediyorum ses güzelliğimin 
kaynağı annemdir. 

Çocukluğum, Bulunduğum Her Ortamda 
Konser Vermekle Geçti

Kendimi bildim bileli her aile meclisinde, eve her 
misafir geldiğinde, bana şarkı söyletirlerdi. Rad-
yodan öğrendiğim şarkıları söylerdim. Adeta 
bir konser havasında, böyle 6-7 şarkılık bir 
dinleti olurdu. Daha sonra  aile büyükle-
rimden lise çağlarındaki gençler topla-
nırlar ve onlara şarkılar söyleyerek bir 
anlamda konser verirdim. 

Onlar bana şarkı sözü ezberletirlerdi, ben 
de her ezberlettikleri şarkıya karşılık onlara 
birkaç şarkı söylerdim. Liseli kızlar böyle top-
lanırdı o zaman. Ellerinde mendilleri hazır, ben şarkı 
söylerim onlar ağlarlar. Böyle bir çocukluktu bizim-
kisi. Radyo dinleyerek şarkı ezberlemeyi iş edinmiş; 
müzikle dolu bir çocukluk.

Bir de halamın oğlu vardı, Allah rahmet eylesin, su-
baydı. Onun da sesi çok güzeldi. Hatta beni musikiye 

profesyonel olarak başlatan da halamın oğludur.

Hazır konuyu açmışken müzik tahsilinizden de-
vam edelim.

Beni musikiye başlatan halamın oğlu askerdi. O za-
man  yüzbaşı idi. Kemençevî İhsan Özgen de  yanında 
(Malkara’da) asteğmenmiş ve halamın oğlu sayesin-
de çok rahat bir askerlik geçirmiş. Ben, 1972 yılında 
henüz lise talebesi iken,  Yılmaz Ağabeyim, İhsan 
Özgen’e götürdü beni. Fakat kendisi “Sesle alakalı 
bir eğitim yapamam.” diyerek Yüksel Bozbay’a yön-
lendirdi. Yüksel Bozbay, nur içinde yatsın, bazen kır-
lara çıkardık bazen de evde, yaklaşık 7-8 ay boyunca 

her hafta periyodik olarak dersler verdi bana. Usûl 
vurmayı da ondan öğrendim. 

Ankara’da o zamanlar çok kaliteli ve güzel 
yayınları olan Ankara Radyosu dinleni-
yordu. Oradan iyi şarkılar öğrendim, ta-
vır da öğrendim. Mustafa Erses, Gönül 
Akın, Mülkiye Toper zevkle dinlediğim 

sanatkârlardı. Bekir Sıdkı Sezgin, Alâeddin 
Yavaşca, Münir Nurettin Selçuk gibi tavırları  

çok sonra tanıyıp anladım. Münir Bey’i dinler-
dim, plakları yayınlanırdı ama çok net anlayamaz-
dım. Yani sadece güzel bir ses olarak dinlerdim...

Derslerinizde bahsettiğiniz “analitik dinleme” 
meselesi daha sonralara dayanıyor o zaman.

Evet, analitik meselesi çok daha sonra.

Röportaj: Ahmet Musa Bala ahmetmusabala@gmail.com

DİNLEDİĞİNİZ MÜZİK 
RUHUNUZA HÂKİM OLUR

Ç

Tanıyalım

Mustafa Doğan Dik-
men, 1958 yılında 
Ankara’da dünyaya 
gelir. İlk, orta ve lise 
tahsilini bu şehir-
de yapar. 1972’de 
Ankara Radyosu’nda 
istisna akdi ile “Ku-
dum” çalmaya  baş-
lar. 1983’de İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
Türk Mûsıkîsi Dev-
let Konservatuva-
rı’ndan mezun olur. 
1994’de aynı üniver-
sitede Yüksek Lisans 
yapar. TRT ses 
sanatçılarından olan 
Dikmen, yurt içinde 
ve yurt dışında pek 
çok konser vermiştir 
ve çoğu yurt dışın-
da yayımlanmış 27 
albüme “ney ve ses” 
olarak katkı sun-
muştur. Özel olarak  
4 albümü vardır. 
Çeşitli kurumlarda 
ders veren sanatçı 
şimdilerde periyodik 
olarak Almanya’ya 
ders vermek için 
gidiyor, ayrıca Ser-
divan Fikir ve Sanat 
Akademisi’nde de 
derse giriyor.

TRT’nin ünlü ses 
sanatçılarından       
Mustafa Doğan 
Dikmen ile TRT 
İstanbul Radyo-
su’nda buluştuk. 
Müziğe dair 
keyifl i bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

Hangi         
müziği dinler-
seniz, ruh ha-
linize o müzik 

hâkim olur. 
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DOĞAN DİKMEN

Ayrıca “Münir Bey’i biliyorum, çok seviyorum, 
dinliyorum, anlıyorum” diyenlere de inanma-
yın. Hakeza Safiye Ayla’yı da. 

Münir Bey’i anladıktan sonra, daha doğrusu 
yavaş yavaş anlamaya başladıktan sonra, Safiye 
Ayla’nın peşinden koşmaya başladım. Müzey-
yen Senar varken, Perihan Hanım varken veya 
dönemin, insanın içine işleyen, iyi solistleri 
varken Safiye Ayla bana çok hitap eden bir ka-
dın ses sanatçısı değildi. Safiye Ayla’yı niye din-
lesin anlamayan bilmeyen? Ama Münir Bey’i 
çözmeye başladığınız zaman Safiye Ayla gözü-
nüzde ayrıca büyüyor, önemini anlıyorsunuz. 
Kâni (Karaca) Bey’i bile Münir Bey’den çok 
daha sonra çözdüm. Onun için “Tanburi Cemil 
Bey’i biliyorum, çok seviyorum, dinliyorum, 
anlıyorum. Münir Bey’i anladım, Kani Bey’i 
anladım, Safiye Ayla’yı çözdüm.”  vs. bunlar 
gerçekçi ifadeler değil. Çünkü onlar kolay kolay 
anlaşılacak sanatçılar değildir. Sadece dinleyip, 
zevk alabilirsiniz. 

Ses Sanatçılığı Eğitimi Maksadı İle Sadece 
Bekir Bey’i Dinlemeyin

Bekir Sıdkı Sezgin’i ilk duyuşta âşık olursunuz. 
Bekir Bey’de böyle bir hava var ama sadece 
Bekir Bey’in yoluna râm olup da başka birini 
dinlememek, bir ses sanatçısı için, geleceğini 
riske sokacak bir hatadır. Şöyle ki; Bekir Sıdkı, 
Alâeddin Yavaşça, Münir Bey gibi yorumcula-
rın  geçtikleri her merhaleyi tek-tek geçmeden, 
onların son hâli ile amel etmek talebeyi yanlış 
bir tavra sevkeder. Çünkü taklit abartıdan ge-
çer, yani taklit ederseniz abartırsınız. Abartı 
ise çirkin ve kötüdür. Şarkı söyleyenin üzerin-
de pot yapar. 

Bekir Bey seviyesindeki icrâcıları çözmek için 
çok yüksek seviyede müzik bilmek lazım ki o 
zaman olması ve olmaması gerekenleri ayırt 
edebilesiniz. Kendimden biliyorum, bu hatayı 
birçok kimse yaptı, ben de yaptım… Halbuki 
Kâni Karaca fıtratı gereği aldığını; üzerine hiç-
bir şey katmadan yansıttığı için tam anlamı ile 
meşk edilecek bir ustadır.

Peki, olması gereken tavra nasıl döndü-
nüz?

Ezber bozmak çok zor bir şeydir. Önce niyet 
etmek gerekiyor. Kâni Bey’i incelemeye başla-
dıktan sonra ezber bozmaya niyet ettim. Daha 

sonra analitik olarak dinlemek ve ondan sonra 
da onu mütemadiyen dinleyerek çalışmak la-
zım. Belki önceleri sadece dinlemek, bir müd-
det sonra da dinlerken aynı zamanda söyle-
meye başlamak lazım. Kâni Karaca’nın icrâsı 
gerçek meşktir; öğreticidir. Anlayamayanlar 
için çok üzülüyorum doğrusu.

Usûl’e Vakıf Olmalısınız

Türk musikisi anasırının en önemli unsuru 
olan usûl mefhumuna vakıf olmak gerekiyor ki 
bu çok mühim. Yani usûle vakıfsanız vezne de 
vakıfsınız demektir. Musikide kullanılan güfte-
lerin veznine hâkim olmanız gerekir ve o vezin-
le usûl arasındaki ilişkiyi de bilmeniz gerekir. 

Son olarak Türk musikisi perde sistemini bi-
leceksiniz. Yani Türk musikisindeki perdeleri 
tanıyacaksınız, o perdelerin makam içinde; 
dolayısı ile elhânda (melodilerde) nasıl kulla-
nıldıklarını bileceksiniz. Neticede makamda 
kullanılan perdelerin frekanslarını tayin eden 
elhândır, yani müzik cümleleridir. Onlara hâ-
kim olduğunuz zaman ancak Kâni Bey’i anla-
maya başlarsınız. 

Lütfen, bu cümlemden; “Efendim, Münir Bey’i 
harcadınız!” gibi bir sonuç çıkarılmasın. Ben 
ne söylediğimi iyi biliyorum. Münir bey seviye 
îtibârı ile yüksek tavır öğretmenidir. Bu cüm-
lemden de; “E, Kâni Bey’in tavrını küçümsüyor 
musunuz?” gibi bir soru akla ziyandır doğrusu. 
Ben baştan söyleyeyim de.

Doğru tavra sahip olabilmek için kimleri 
dinlemeyi önerirsiniz?

Henüz Münir Bey’e gelmeden önce, Hafız Sa-
mi’yi teknik olarak inceleyebiliriz. Elimizde bir 
iki tane plağı var. İlki müstear beste okumuş 
olduğu plak. Okuyuş üslûbunda vibrato nasıl 
yapılmamalı? Goygoy ne kadar yapılmalı? Süs-
leme nedir? Nereye kadar vibrato yaparsınız? 
Hangi cümlenin sonunda tiriyole yapıp, bitirir-
siniz?

Yani Bekir Bey yaptı diye, Bekir Bey’in her yap-
tığı yerde her şeyi yaparsanız, bütün cümlele-
rin sonunu üçlemelerle bitirirseniz, Bekir Bey’e 
de kötülük yapmış olursunuz. Dikkat buyrulur-
sa; Bekir Hocamın, bir şarkıda; sadece bir-kaç 
yerde yaptığı triyole süsleme, o kadar dozunda, 
yerinde ve etkilidir ki, akıllarda yer eder. 

Bekir Sıdkı Sezgin’i ilk duyuşta âşık olursunuz. Bekir 
Bey’de böyle bir hava var ama sadece Bekir Bey’in yolu-

na râm olup da başka birini dinlememek, bir ses sanatçısı 
için çok büyük bir tehlikedir. 

“

“
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Taklide yeltenildiğinde, söyleyişe hâkim olur 
da yerli-yersiz yapılmakla şarkı karikatürize 
edilir. Ve fakat söyleyen tarafından, dışarıda 
nasıl duyulduğu fark edilemez.

Zevki Değil Ama Tekniği Tartışırım

Duyuyorum ve kıyaslayabiliyorum. Teknik 
ve analitik olarak inceliyorum ve ispat ediyo-
rum. Hâfız Sami’yi, Hâfız Kemâl ve Sâdeddin 
Bey’i, Münir Bey’i, Kâni Karaca’yı  dinleyin ve 
kadim tavrı teknik olarak görün. Diyorlar ki 
“Kani Bey boru gibi okuyormuş, Münir Bey 
bağırıyormuş!” Hem de bunu söyleyenler 
klasik müziğin hâmisi geçinen, onu devamlı 
okuyan, onu lanse etmeye gayretkeş kimse-
ler! 

Onların zevkini tartışmam, beğenmem, say-
gı da duymam. Ancak halâ muhalifl erse şunu 
düşünürüm. Onlar, demek ki benim duyama-
dığım “şeyleri” duyuyorlar (!). Onda da benim 
bir vebalim yok. Allah beni bu kadar yarattı, 
Allah’a şükür.

Derslerde söylediğiniz bir sözü-
nüz aklıma geldi. “Musiki kendi 
içinde; kendine has matema-
tiği olan müsbet bir ilimdir” 
demiştiniz. Bunu biraz açabi-
lir miyiz?

Aynen öyle. Kendi içinde sistema-
tiği; kendine has matematiği olan 
müspet bir ilimdir musiki. Duyumda 
ortada bir şey var ki duyuyorsun. O da müs-
bettir ki; bir anlamda ispat edilmiştir ki ör-
neklerini  duyuyoruz. Ama buna rağmen halâ 
birileri karşımda muhalif bir rol üstleniyorsa, 
“hadi oradan” demem. “Sen benim duyama-
dığım başka “şeyleri” duyuyorsun, eh o da be-
nim vebalim değil. Allah bu kadar yarattıysa 
bundan sual etmez. Bu kadar basittir” deyip 
geçiyoruz. Tartışmayı pek sevmem vesselam. 
Lâkin emîn olmadığım; en azından tam ola-
rak inanmadığım sözü de söylemem.

Müzik mâlûmat-furuşlu ilmi değildir azî-
zim. Kulak; yani duymak ve idrâk mes’elesi-
dir. Cümlenin içinden bir kelimeyi çekerek, 
onunla üretilmiş bir cümleyi tartışmaktan-
sa; duyduğumu analiz edip anlatmayı tercîh 
ederim, bu bir anlamda ispattır. Bendeniz  
bununla amel etmeyi tercîh ederim. Hayat, 

hakkını verebilmek için çok kısa.

Dinlediğiniz Müzik Ruhunuza Hâkim 
Olur

Burayı biraz açabilir misiniz? Toplumu-
muz kötü müzik dinlediğinde ne oluyor?

Toplumumuz ruh hastası oldu. Hangi müziği 
dinlerseniz, ruh halinize o müzik hâkim olur. 
Müzik, insan ruhu için çok etkilidir. Size 
bir örnek; Müslüm Gürses’in konserlerinde 
gençler kendilerini jiletliyorlardı. Aynı şekil-
de diğer mahlûkat için de etkilidir müzik. Mi-
sal ineklere müzik dinleterek daha fazla süt 
sağmak; tavuklara müzik verip yumurtada 
verim almak vs. Bilimsel çalışmalar mevcut. 
Hatta size bir hatıra anlatayım bizzat ben ya-
şadım.

Buyrun lütfen.

Uğur (Işık)’un sekiz tane kedisi var evde. Biz 
müzik yaparken sekiz tanesi de odada. Teki 
televizyonun orada asılı kalıyor. Biri dola-
ba çıkıyor dinliyor. Biri ayağımızın dibinde 
müzik yaparken dinliyor. Sonra bizim müzik 
çalışmamız bitiyor ve biraz dinlenelim diye 
televizyonu açıyoruz. Zap yaparken; hayıfl a-
narak ifâde etmeliyim, TRT televizyonunda 
saçma sapan bir müzik duyuyoruz ve bir tane 
kedi kalmıyor ortalıkta. Ben aynı hâdiseyi 
fakir-hânede de yaşıyorum. Müzik çalışırken 
kedilerim masamın üzerinde uyurlar. Biraz 
kafamı dağıtmak için TV’de haber açtığımda 
hepsi uyanır ve odadan çıkarlar. Onların da 
bir duyumu var. Dolayısıyla bütün canlılar 
için müziğin bir etkileyiciliği var.

İyi müziği yapanlar kim o hâlde?

Öyle bir sanatkâr yok, niye yok? Ya-
şama imkânı yok. Münir Bey, Sa-

fiye Hanım, Hâfız Sâmi, Bekir 
Sıdkı Sezgin zirvedir. Hala zihin-
lerdedir, gönüllerdedir. Üstâd-ı 
bî-nazîrim Alâeddin Yavaşça da 
dünya durdukça iştiyâkla hatırla-

nacaktır.

Günümüze bakalım bir de. Adnan Şen-
ses’in peşinde koşuyorlardı. Muazzez Abacı 
bir star edasıyla bilmem nerelerdeydi. Fakat 
hepsinin sonlarını gördük. İmparator ola-
rak lanse edilen kişiyi de biliyorsunuz 
ki henüz yaşıyorken unutuldu. 

Bülent Ersoy gibi bir ses piyasa-
ya çıktığı gün Ahmet (Özhan) 
ağabey diyor ki korkudan, 
“Bittik, ekmeğimiz gidiyor 
elden dedik.” 72 yılında 
Ankara’ya geldiğin-
de, köşk gazino-
sunda dinledim 
ben Bülent Er-
soy’u. Müthiş 
bir fizik, çok 
yakışıklı bir 

adam; müthiş bir sahne ve ses hâkimiyeti var. 
Aklını da öyle bir kullanıyor ki o güne kadar 
kimsenin kullanmadığı repertuarla sahnede. 
Birden aldı yürüdü. O haliyle, o günkü tavrı 
ile kalmış olsaydı çok iyi olurdu. 

Zeki Müren gibi adam ölüm günlerinde zorla 
hatırlatılıyor millete. TRT müdahalesiyle zor-
la program yaptırılıyor. Müzeyyen Senar gibi 
bir muganniyenin ölüm yıldönümü olduğun-
da, daire başkanlıklarının ricâsı ile program 
yaptırılıyor. Umurunda değil kimsenin; bitti, 
gitti. Fakat 30’lu yaşlarında ölmüş olsaydı bu-
gün heykeli dikilirdi, ayrı mes’ele.

Türk Müziğinin Divası Yok

Türk müziğinin bir divası var mı?

Ümmügülsüm, kariyerine çocuksu bir ses-
le başladı  ve  tamamladığında artık erkeksi 
bir sesi vardı ama çizgisini hiç bozmadı. O 
yüzden Ümmügülsüm şarkın divasıdır. Bir 
Türk diva var; Leylâ Gencer. Lâkin Türk Mü-
ziği mensubu değil. Türk müziğinde maalesef 
bir diva yok. Herkese “Diva” deyi-veriyorlar. 
Divalığın bir kriteri vardır. Hoş, benim gön-
lümün divası Safiye Ayla’dır. Fakat yalnızca 
fakirin gönlündedir. Türk müziğinin tek starı 
var o da Kâni Karaca.

Hasılı bu kadar isim üzerinden örneklendi-
rerek izah etmek istediğim şudur: Diğerleri 
zorla hatırlatılıyor ama Bekir Sıdkı Sezgin’i 
hatırlatmak için hiç kimseye bir önerme ya-
pılmıyor. Her dem gündemdedir. Münir Bey 
her an hâfızalarda, Hâfız Sami hep konuşu-
lur, Safiye Ayla hiç unutulmayacak.

Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız 
için

Ben de teşekkür ederim. Gazetenize başarılar 
dilerim.

RÖPORTAJ

Türk               
müziğinin 

tek starı var, 
o da Kâni  
Karaca.
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BİLİŞİM

KISA KISA
Sürücüsüz Araç Kaza 
Yaptı
Mountain View’de Google’ın 
bir süredir denediği sürücü-
süz aracı, kendi hatasıyla 
bir otobüsle çarpıştı. Yara-
lının olmadığı kazada aynı 
zamanda ilk defa bir kaza 
raporunda sürücüsüz araç 
yer aldı.

Daha Siyahı Yok
Surrey NanoSystems şirke-
tinin üretmiş olduğu Dün-
ya’nın en karanlık maddesi 
%99,96 ışığı emme gücüyle 
Dünya’nın en siyah maddesi 
oldu.

Alternatif Kemik
ABD’nin Minnesota eyale-
tindeki Mayo Clinic Hasta-
nesi, büyüyebilen ve kemik 
görevi gören parça üreterek 
önemli bir buluşa imza attı. 

E-posta Yetim Kaldı
İlk e-posta tam 54 yıl önce 
Ray Tomlinson göndermişti. 
E-posta ve “@” sembolünün 
mucidi kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetti. Tomlin-
son’un 54 yıl önce gönder-
diği ilk e-posta ise deneme 
sırasında basılan “QWERT-
YUIOP” harfl erinden oluşu-
yordu.

Sony SoundCloud’u Aldı
Sony, ünlü müzik dinleme 
servisi SoundCloud’u satın 
aldı. Anlaşmanın ardından 
Sony Music bünyesinde bu-
lunan 110 milyondan fazla 
şarkı SoundCloud’dan dinle-
nebilecek. 

Fotoğraftan Ülkeyi  
Buluyor
Tobias Weyand’ın yeni pro-
jesi PlaNet isimli yapay zekâ, 
her fotoğrafı pikseline kadar 
ayırıyor ve karşılaştırma 
yapıp konumunu buluyor. 
Çekilen fotoğrafın hangi ül-
keden geldiği bulunabiliyor.

Filmdi Gerçek Oldu
Geleceğe Dönüş 2 filminden 
esinlenilen Nike, yeni proje-
si HyperAdapt’ı tanıttı. Gi-
yildiği anda otomatik olarak 
bağcıklarını sıkmaya başla-
yan ayakkabı, aynı zamanda 
yanlarında bulunan iki adet 
buton ile sıkma ve gevşetme 
de yapılabiliyor.

ürkiye’de 1 Nisan iti-
bariyle geçiş yaptığı-

mız 4,5G’ye bir süredir tüm 
operatörler ücretsiz SIM 
kartı değişimi ve bedava 
internet gibi kampanyalar 
yapıyor. 

Ülkemizde bulunan 75,2 
milyon hattan, kullanıcıla-
rın yoğun ilgisi üzerine, 46 
milyondan fazlası 4,5G’ye 
geçiş yapmış durumda. 

Tabi ki 4,5G hızından yarar-

lanabilmek için sadece SIM 
kartımızın değil, mobil ci-
hazımızın da uyumlu olması 
gerekiyor. 

3G’den 10 kat daha hızlı 
internet sunma iddiasında 
olan 4,5G teknolojisi ile 
mobil internetteki hızımız 
oldukça artmış olacak. 

Örneğin 3G ile 2gb’lık bir 
videoyu 780 saniyede indi-
rebiliyorken artık sadece 54 
saniyede indirebileceğiz. 

Telefonunuz ve SIM kar-
tınızla 4,5G’ye tamamen 
hazır olduğunuzu operatö-
rünüzün internet sitesinden 

sorgulatabilir, ya da şubele-
rinden yardım alabilirsiniz. 
Şuan ücretsiz dağıtılan yeni 
hatlar bir süre sonra ücretli 
olabilir. 

Telefonunuz uyumlu olmasa 
bile şimdiden 4,5G hatları-
na geçmenizi öneririz.

irkaç ay öncesinde tarihte ilk defa 
olan bir olay gerçekleşti. Google’un 

geliştirdiği yapay zekâ, dünyaca ünlü “Go” 
oyununda insanoğluna karşı başarılı oldu. 
Geçtiğimiz sayıda bahsettiğimiz AlphaGo 
ile Lee Sedol arasındaki müsabaka tamam-
landı. Toplamda beş setlik müsabakada, 
AlphaGo dünya şampiyonunu 4-1’lik 
skorla geçmeyi başardı. 

AlphaGo, derin sinir ağlarını temel alan ve 
kendi kendini geliştirebilen, öğrenmeye 
dayalı geliştirilmiş bir programdır. Alp-
haGo bir maçta kaybetmesine sebep olan 
hatadan ders çıkartarak bir daha o hatayı 
yapmıyor. Her oynayışında oyunun ham-
lelerini daha da iyi okuyor,  anlıyor. Sedol, 
yapay zekâya karşı mağlup olmuş olsa 
da anlaşma gereği AlphaGo’yu bir maçta 
mağlup ettiği için Google’dan 1 milyon 
dolar ödül alacak.

eknolojide günden güne gelişmemize 
rağmen Dünya’da hâlâ 3 milyar civarın-

da insanın internet erişimi olmadığı biliniyor. 
Google’un geçtiğimiz yıllarda tanıttığı projesi 
“Project Loon”, Hindistan göklerine yüksele-
rek bir ilki gerçekleştirecek. 

Projeyle ilgili şu an son aşamalar gerçekleştiri-
liyor. Enerjisini güneşten alan balonlar yerden 
20 km yüksekliğe kadar çıkabiliyor. 10 km² 
alanda internet dağıtımı yapan balonlar, aynı 
zamanda birkaç ay inmeden havada kalabili-
yor. Afrika’ya da bu şekilde internet sunmayı 
hedefl eyen Project Loon projesi, prensipte ku-
sursuz çalışıyor ancak gerçek hayatta ne gibi 
sorunlar ve maceralar bekliyor, hep birlikte 
göreceğiz.

T

Abdulkadir Abuş akadirabus@gmail.com

BT

Yapay Zekâ’nınBedava

Zaferiİnternet Projesi

rünüzün internet sitesinden 

4,5G
Geldi
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DUR VE BAK

Gündüz vardiyası gün batarken paydos eder. En kutsal gülüşleriyle eve dönerken işçiler. (Borusan) 1998 - Bursa

Bomba düşer, su tesisatı patlar, çocuklara havuz olur. 2013 - Halep

Yalınayak bir kadın, ölen kocasını yak-maya götürüyor. 1979 - Nikaragua

Erken yaşta taşıt sahibi oldukları için 

mi bu kadar neşeliler? İslamabad, Pakis-

tan

Kar lastiği üreten bir fabrikada çalışan 

Chan Kuen 70 yaşında. Birkaç metre 

karelik bu evde 10 yıldır yaşıyor.

Halkın arasına karışmayı seven kahra-

manımız bir turist. Balıkçı teknesinde 

sabah kahvaltısı. 2009 - Kumkapı, İST.

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

kisi sunuyoruz. Keyifli okumalar ve izlemeler dileriz.

Zeynep Sena Tuna
zynpsntn@gmail.com

Büşra Mercan
zbusramercan@gmail.com

Editörler:

kita
film

ürk polisiye romanlarının en deli dolu 
olanı zannımızca bu kitaptır. Kelime 

oyunlarının havada uçuştuğu bu kitabın kur-
gusuna hayran kalacaksınız. 

Murat Menteş, Dublörün Dilemması’nda 
okuyucuya Nuh Tufan’ın tuhaf, eğlenceli ve 
maceralı hikayesini aktarıyor.

Nuh Tufan, yetimhanede büyümüş, albino, 
bembeyaz bir gençtir. En yakın arkadaşı ise 
İbrahim Kurban adında, doğuştan zengin bir 
mucittir. Üniversiteyi bitirmelerine rağmen 
bir işte dikiş tutturamadıklarından aylak aylak 
gezmektedirler. Fakat bir gün İbrahim Kur-
ban, çok önemli bir buluş icat eder. Yalnızca 
iki fotoğrafına sahip olduğu bir insan yüzü-
nün gerçeğe eş bir maskesini yapabilmektedir. 
Bunu öğrenen Nuh, kendilerine buradan bir iş 
üretir ve iş adamlarına özel çıkan bir dergiye 
ilan verir. İki yerde birden olmak isteyen, meş-
gul insanlara yardım edebileceklerdir. Fakat 
beklenmedik gelişmeler olur.

“İtiraf etmeliyim ki, aziz okur, benim ömrüm, 
her birini gebertmek istediğim insanlarla 
aramdaki buzdağlarını eritmeye çalışmakla 
geçiyor. Hepsine teker teker Kolombiya kra-
vatı takmak istiyorum!” (Kolombiya kravatı: 
Meksika mafyasının uyguladığı bir cezalandır-
ma biçimi: Kurbanın gırtlağına bir delik açılır 
ve dili bu delikten sarkıtılır.)

ıradanmış gibi görünen hikâyelerle 
ustalıklı maceralar çıkaran Peyami Safa, 

akıcı üslubu ve kuvvetli kurgusuyla polisiye 
türünün en sevilen örneklerini Cingöz Recai 
serisinde gözler önüne seriyor. 

Cingöz Recai, ülkenin en tanınmış kibar 
hırsızıdır. Başkomiser Mehmed Rıza’yı 
peşinden koşturan, dünyaca ünlü dedektif 
Sherlock Holmes’e kök söktüren, kurnaz, 
cesur, soğukkanlı, zarif, tahsilli ve görgülü 
özellikleriyle Türk edebiyatının en meşhur 
tiplemelerindendir. Cingöz Recai, helal para 
kazanmış kimselere dokunmayıp servetini 
haksız yollardan kazananların baş belası 
olur. O, haram yiyicilerden aldıklarını muh-
taçlara dağıtan bir iyilik abidesidir. Cingöz 
Recai, kendi asayiş anlayışıyla Fransızların 
Arsen Lüpen’ine, İngilizlerin Sherlock Hol-
mes’ine şapka çıkartır.

1954 ve 1969’da filmi çekilmiştir. 1954 
yapımı Beyaz Cehennem / Cingöz Recai adlı 
filmin yönetmeni Metin Erksan, Cingöz 
Recai karakterini canlandıran oyuncu Turan 
Seyfioğlu’dur. 1969 yılında çekilen filminde 
Cingöz Recai’yi Ayhan Işık, Mehmet Rıza ka-
rakterini Abdurrahman Palay canlandırmış-
tır. Kitaplar genelde gereksiz bilgi içermeyip 
direk olarak senaryoya yöneliktir. Bu özellik 
kitapları eşsiz kılar ve okuyucular tüm seriyi 
okumadan kitabı bırakmakta zorlanır. Eğlen-
ce arayanlar için başlanması tavsiye edilen 
bir seri. Pişman olmayacaksınız.

bizlere polisiye okumayı sevdiren 
esrarlı hikâyelerin kraliçesi, bir dönem 

adeta yaşamımıza giren sevimli polis 
müfettişi Hercule Poirot’yu yaratan kadın, 
yalnız romanlarını değil hayatını da bir sır 
perdesiyle sarmalamayı başaran yazar. 

Agatha ve muamma birbirleriyle her daim 
ilişkili olmayı sürdürdü. Bu ilişkide başrolü 
oynayansa bir otel oldu, hep de öyle olacak. 

O otelin adı Pera Palas. O otel İstanbul’da. 
Orada, Christie’nin yaşamının hep ka-
ranlıkta kalan bir kısmının gizemi saklı. 
Son derece akıcı üslupla yazdığı kitapları 
dünyaca üne sahiptir. Onun kitaplarını 
okurken sabırsızlanmanın doruklarını 
yaşarsınız.

Mary Westmacott takma adıyla aşk roman-
ları da yazmıştır. Ancak asıl ününü, yazdığı 
80 dedektif romanına ve West End tiyatro-
larında sahnelenen oyunlarına borçludur.
Eserleri 45 dile çevrilmiş olan yazarın kitap 
satışları milyarları bulmuştur. 

Eğer gerçekten, Agatha Christie’yi hiç oku-
mamış şanslılardansanız, onun romanla-
rında mükemmel bir cinayet kurgusundan 
çok daha fazla şeyler bulacağınızdan hiç 
kuşkum yok. Zaten öyle olmasaydı, yaza-
rın bütün dünyada büyük bir üne erişmesi 
mümkün değildi.

1 2 3

Dublörün Dilemması
Murat Menteş

Cingöz Recai Serisi Agatha Christie Serisi

İletişim Yayınları Damla Yayınevi

Peyami Safa Agatha Christie
Altın Kitaplar

Kelimelerin
Savaşı

Serüvene 
Var mısınız?

Polisiyenin
Kraliçesi

T S O

KİTAP&FİLM
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Tehlikeli Denemeler
Metin Karabaşoğlu
İz Yayıncılık

Sihirli Değnek
Şermin Çarkacı
ElmaYayınları

Âkif Duruşlu Âsım
Ali Haydar Haksal
İz Yayıncılık

Eşekarısı Fabrikası
Iain Banks
Koridor Yayınları

Onbirinci Saat
Martin Lings 
İnsan Yayıncılık

İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali
YKY Yayınları

Şeker Portakalı
J. M. De Vasconcelos
CanYayınları

Wright Kardeşler
David Mccullough
LemurYayınevi

Beynin Gölgeleri
Sa� et Murat Tura
Metis Yayınları

Şahmeran
Öznur Yıldırım
PegasusYayınları

Çin’in Tarihi
Michael Dillon
İletişim Yayınları

Tüfek, Mikrop ve Çelik
Jareo Diamond
Tubitak Yayınları

YENİ

ÇOK

ÇIKANLAR

SATANLAR

*

* En çok satan kitap bilgileri, kitap-
yurdu, babil ve idefix sitelerinin 
verileri derlenerek oluşturulmuş-
tur.  Nisan2016

*

KİTAP&FİLM

elimeler insanı ne kadar 
heyecanlandırabilir ki? 

Belki de bu sorunun cevabı bu 
kitaptadır.

Derdâ ve Derda. Aynı yaşta; 
biri kız, diğeri oğlan çocuğu.

Korucu kızı Derdâ. Ve hapis-
teki gaspçının oğlu Derda’nın, 
evlerinin yanındaki mezar-
lıkta para kazanıp yaşamaya 
çalışması. Annesi göz kanse-
rinden ölen, annesinin ölüsü-
nü ne yapacağını bilemeyen 
Fevzi gibi olmak istemediği 
için, yatılı okula gönderilmek 
istemeyen Derda’nın yaşamda 
kalma savaşı.

Derda’nın bir manası; dertli, 
sıkıntılı, tasalı. Nasıl da bu iki 
çocuğun yaşamına uyuyor bu 
isim. Aşk dilinde manası ise 
ışık, keramet, mucize. Roma-
nın sonunda bu mucize nasıl 
gerçekleşiyor göreceksiniz.

Yatılı okulun acımasızlığını, 
23 yaşında intihar eden, cinsel 
şiddete, çaresizliğe daya-
namayan öğretmen Yeşim. 
6 yaşında yatılı okula yolu 
düşen, ilk gecede tavandaki 
yarığı böcek sanan, ağzının 
içine düşeceğinden korkan, 
korkusundan ranzadan düşüp 
öylece birdenbire ölüveren kız 
çocuğu. Derdâ’nın Derda ile 
mezarlıkta karşılaşması. Tam 
40 yıl birbirlerine çok uzaklar-
da hazırlanmaları.

Yazar aynı isimle iki farklı cin-
siyete sahip karakterleri küçük 
yaşta yalnız, sahipsiz kalmış 
çocuklara neler olabileceğini 
hatta olduğunu anlatmış.
Bunca pisliği aşıp mutlu sonla 
bitmesi oldukça ütopik gelse 
de, belliki yazar çocuklar için 
böyle bir dünyayı reva görme-
diğini, yazıyla da olsa çekip 
kurtarmayı dilediğini belli 
ediyor.

ünyaca ünlü kitaplara 
imza atan Dan Brown siz-

ce nasıl yazıyor bu kitapları?

Kitaplarını yazmadan önce 
uzun bir araştırma dönemi 
geçirdiğini, çok okuyup çok 
seyahat ettiğini, yazı yazma 
sürecinde 2-3 kez o yerle-
re gittiğini anlatan Brown, 
“Kayıp Sembol’ü yazmadan 
önce Washington’a gittim. Her 
türlü ayrıntıya dikkat ettim. 
Kayıp Sembol’ün hazırlanması 
altı yıl sürdü. Kitabı okuduğu-
nuzda anlayacaksınız. İnsanın 
tanrıyla ilişkisini, bilimin, 
dinin geleceği konularını 
görünce neden bu kadar uzun 
sürdüğünü anlayacaksınız. 
Kitabın giriş sayfasını okudu-
ğunuzda, burada gerçek bir 
ritüel var. Hepsi birebir doğru” 
demişti.

Dan Brown; Da Vinci Şifresi, 
Melekler ve Şeytanlar’dan 

sonra Kayıp Sembol’de insan-
lığın yüzyıllardır beklediği bir 
gerçeğin peşinde.

Harvard Simgebilim Profesö-
rü Robert Langdon, Kongre 
Binasında konferans vermesi 
için yakın bir arkadaşından 
davet alır. 

Ancak, Washington’a varır 
varmaz oldukça garip bir 
durumla karşı karşıya kalan 
profesör, kendisini korkunç 
bir oyunun ortasında bulur. 
Artık cevaplanması gereken 
sorular vardır: İnsanlığın Altın 
Çağı, açılmaması gereken bir 
kapının aralığından sırlarıyla 
birlikte yok mu olacak, yoksa 
hikmetin ışığında tüm sorula-
rın cevapları mı bulunacaktır?

Okuduktan sonra insanın 
kafasında milyonlarca soru 
işareti bırakan esrarengiz 
roman.

4 5

AZ
Hakan Günday

Kayıp Sembol
Dan Brown

Doğan Kitap Altın Kitaplar

AZ: Küçük Bir Kelime, 
Büyük Bir Roman

Elde Var 
Soru İşaretleri

K D

Bilginin İntikali
Jonathan P. Berkey
Klasik Yayınları

Bahâeddîn Nakşbend
Necdet Tosun

İnsan Yayıncılık
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ilmimiz, usta yönetmen 
Yavuz Turgul ve Türk si-

nemasının duayen ismi Şener 
Şen’i Eşkıya’dan sonra yeniden 
bir arada gördüğümüz, konusu 
ve sürpriz sonuyla izleyicisine 
birçok duyguyu aynı anda 
yaşatan Av Mevsi-
mi. 

Son yılların en 
iyi yapımları 
arasında 
gösterilme-
sinin bir çok 
sebebi var. 

Şüphesiz 
bunlardan biri 
de, birbirinden iyi 
oyuncuları bünyesinde 
barındırmasıdır. 

Çetin Tekindor, Cem Yılmaz, 
Okan Yalabık gibi isimleri aynı 
yapımda buluşturan Turgul, 
sade bir film çekmekten ziyade 
izleyiciyi düşünmeye sevk 
eden Av Mevsimi ile uzun 

yıllar konuşulmaya değer bir 
projeye imza atmış oldu.

Uzun yıllar cinayet masasında 
çalıştığı için Avcı lakabını alan 
Komiser Ferman, beraberinde-

ki İdris ve aralarına yeni 
katılan Hasan ile yeni 

bir vakanın peşinde 
düşmüştür. 

Genç bir kızın 
cinayetini so-
ruşturan üçlü 
akıl almaz 
maceralarla 

karşılaşacak ve 
herkesi şaşırtan 

sonuçlar elde ede-
ceklerdir. 

Kahramanlarımızın hayatları-
nı etkileyecek bu soruşturmayı 
soluksuz takip edeceğiniz Av 
Mevsimi, verdiği mesajlarla 
izleyen herkeste derin bir etki 
bırakıyor. 

İyi Seyirler.

enç bir kızın esrarengiz 
bir şekilde öldürül-

mesinin ardından küçük 
Alaska kenti türlü haberlerle 
çalkalanmaktadır. Bu cina-
yetin ardında yatan gizemi 
çözmek için göreve getirilen 
Will Dormer ve Hap Eck-
hart isimli iki dedektif, Los 
Angeles’tan Alaska’ya doğru 
yolculuğa çıkarlar. 

Yaptıkları araştırmalar son-
rasında bir şüpheliye ulaşan 
ikili, yazar Walter Finch’in 
peşine düşer. Bu sırada 
yaşadıkları bir çatışma son-
rasında Hap Eckhart ölür ve 
Finch de izini kaybettirir. 
Fazlasıyla öfke dolan Dor-
mer yanına yeni bir yardımcı 
alarak intikam ve adalet 
peşinde koşmaya başlar. 
Filmin yönetmen koltuğun-
da ‘Memento’ ve “Incepti-
on” filmiyle büyük bir ilgi 
toplayan Christopher Nolan 
bulunuyor.

Film ilerleyiş açısından 
çok zekice kurgulanmış ve 
karakterlerin psikolojik 
durumunu başarıyla yansıtı-
yor. Tüm bunların yanına Al 
Pacino faktörü de eklenince 
her şey yerli yerine oturmuş. 
Filmde Nolan’ın yönetmen-
lik başarısı da bir hayli ön 
plana çıkıyor. 

Al Pacino bilindik abartı 
performansının dışına çıkıp 
her duyguyu mükemmel 
yansıtmış. En iyi Al Pacino 
performanslarından biri. 
Müzikler ve görüntüler 
epey düşündürücüydü. Film 
boyunca düşünüyorsunuz, 
zaten o içsel muhakeme 
zamanla bizim içsel muha-
kememiz oluyor.

Filmde Christopher Nolan 
kariyerinin başlarında nasıl 
bir yönetmen olacağını belli 
etmişti zaten. 3 büyük oyun-
cuyu mükemmel yönetiyor. 
Kesinlikle sıkılmadan izleni-

1

3

2

Yön: Yavuz Turgul / 2010 - Türkiye
Oyuncular: Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Okan Yalabık 
Tür: Polisiye, Gerilim, Dram
IMDB: 7.5

Yön: Christopher Nolan / 2002 - Kanada, ABD
Oyuncular: Al Pacino,  Robin Williams,  Hilary Swank,  Jonathan Jackson
Tür: Gerilim,  Gizem,  Suç
IMDB: 7.2

Av Mevsimi Uykusuz / Insomnia

Bakış Açınızı
Değiştirin

Esrarengiz Bulmacayı
Birlikte Çözelim

F G

elman Bulut, bir zamanlar antropolojiyle ilgilenmiş eski bir 
boksör, şimdilerdeyse bir camide görev yapan sıradışı bir 

imamdır. 

Bir gün camide namaz kıldırdığı sırada caminin içi silah sesle-
riyle yankılanır. 

İçeride bulunan kişilerden biri yere yığılır ve hayatını kaybeder. 

Olay yerine gelen polis ilk delilleri toplar ve araştırma süreci başlar. 

Selman Bulut bu olay son-
rasında harekete geçer ve 
şüphelendiği kimi kişi ve du-
rumların üzerinden davayı 
çözmeye karar verir. 

Her ipucu işleri bekleme-
diği bir noktaya götürür ve 
olaylar 

gittikçe daha gizemli bir hal 
almaya başlar.

‘İtirazım Var’, beyazperdede 
en son ‘Sen Aydınlatırsın 
Geceyi’ filmiyle kamera ar-
kasına geçen, televizyonday-
sa Leyla ile Mecnun dizisiyle 
büyük beğeni toplayan Onur 
Ünlü’nün son sinema filmi. 

Başrolünde Serkan Keskin’in 
yer aldığı polisiye türün-

deki filmin senaryosu 
ve yönetmenliği Onur 
Ünlü’ye ait. Keskin’e 
Hazal Kaya, Büşra 
Pekin, Öner Erkan ve 
Osman Sonant gibi 
isimler eşlik ediyor.

Keyifle izleyeceğinizi 
umuyoruz.

İyi Seyirler.

Esselamu
Aleyküm

S

İtirazım Var
Yön: Onur Ünlü / 2014 –Türkiye
Oyuncular: Serkan Keskin, Hazal Kaya, Öner Erkan, Büşra Pekin
Tür: Polisiye, Komedi
IMDB: 8.1
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lki Ocean’s Eleven(11) 
adıyla 1960’ta yayınlanan 

film, 2001’de yeniden uyarla-
nıp bir seri haline gelmiştir. 

2001’de yeniden çekilen 
Ocean’s Eleven(11)’den sonra 
2004’te Ocean’s Twelve(12) 
ve ardından 2007’de Oce-
an’s Thirteen(13) ile tam 
anlamıyla bir seri 
haline gelmiştir.

Danny Ocean 
hapisten 
yeni çıkmış 
bir soy-
guncudur. 
Ancak 
Danny’nin 
hapisten 
çıkınca hır-
sızlık serüvenine 
hız kesmeden devam 
etmek için hemen işe 
koyulur. 

Yakın dostu Rusty ile işbirliği 
yapıp ondan bir ekip kurma-

sını ve Amerika’nın en büyük 
soygunlarını yapmayı hedefler. 

Birbirini izleyen olaylar sonu-
cunda ilk olarak çete 11 kişi 
olur. 

Daha sonraki maceralarda 
yeni kişiler eklenerek 13 kişiye 

ulaşan, her biri kendi 
alanında usta 13 

kişilik ekibiyle 
azılı soyguncu 

Ocean büyük 
vurgunlar 
yapar.

Hollywood 
sinemasının 

en iyi oyun-
cularının bir 

arada olduğu 
seri her zaman en 

çok aranan filmler-
den oldu. 

Şimdilerde serinin 4. filmine 
dair gelen dedikoduların olum-
lu yönde olmasını dilerim.

rthur Conan Doyle’un 
dünyaca ünlü karak-

teri Sherlock Holmes’ün 
dinamik yeni uyarlamasın-
da Holmes ve cesur ortağı 
Watson en son maceralarına 
atılıyorlar. 

Dövüş tekniklerini, efsane-
vi zekâsı gibi silah olarak 
kullanan Holmes ve arkadaşı 
Watson’un sürükleyici ve 
komik maceralarını izliyo-
ruz.

Robert Downey Jr., efsanevi 
dedektif Sherlock Holmes’ü 
daha önce hiç yapılmamış 
bir şekilde canlandırıyor. 

Jude Law doktor ve bir 
savaş gazisi olan, Holmes’ün 
güvenilir çalışma arkadaşı 
Watson rolünde yer alıyor.

Holmes’ü alt eden ilk ve 
tek kadın olan ve dedektifle 
halen çalkantılı bir ilişki 
sürdüren Irene Adler rolünü 

Rachel McAdams üstleniyor. 
Mark Strong gizemli yeni 
düşman Blackwood rolünü 
oynuyor. 

Kelly Reilly ise Watson’ın 
ilgilendiği Mary rolünde yer 
alıyor.

Dünyanın en ünlü ve zeki 
dedektiflerinden Sherlock 
Holmes ve ortağı Dr. Wat-
son maceradan maceraya 
sürüklenmeye devam ediyor. 

Onlardan hep bir adım önde 
olan kurnaz ve vicdansız 
Profesör Moriarty (Jared 
Harris) ise -ki Holmes en 
zeki olma unvanını ona 
kaptırmak üzere- büyük bir 
laneti değiştirecek planların 
peşindedir. 

Kahramanlarımız ise ne 
olursa olsun Moriarty dur-
durmaya kararlı.

İyi Seyirler..

4

6

5

Yön: Steven Soderbergh / 2001, 2004, 2007 - ABD
Oyuncular: Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney, Al Pacino
Tür: Polisiye, Suç, Macera
IMDB: 7.8

Yön: Guy Ritchie / 2009 – ABD - Almanya
Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams
Tür: Polisiye, Komedi, Macera
IMDB: 7.6

Ocean’s Serisi Sherlock Holmes Serisi

Usta Ekip,
Ustaca Soygun

Gizem Sizi
Esir Alır

İ A

herlock Holmes filmlerinin ve ayrıca geçen aylarda vizyona giren 
ve çokça beğeni alan “The Man From U.n.c.l.e” filminin yönet-

meni olan Guy Ritchie, bu filminde de yine Londra merkezli alengirli 
işlerin peşine düşüyor. 

Londra’da emlak pazarı artık uyuşturucu pazarının yerine geçmiştir. 
Sektör girişimcileri büyük oynamanın peşindedir. Ama bürokrat, 
simsar ya da gangster; küçük ya da önemli bir konumda olsun hep-
sinin hesap vereceği bir adam vardır, O da eski ekolden bir gangster 
olan Lenny Cole’dür. Ama aslında Londra’nın tüm yeraltı suç dünyası 

komplo kurma peşinde ve 
çatışma halindedir, zaman 
değişiyordur, kurallar da. 
Ama bu karmaşanın içinde 
milyonlarca dolar değeri 
olan bir anlaşma her şeyi 
değiştiriverir. 

Rus uyruklu bir ganster top-
luluğu milyonlarca sterline 
dönüştürecekleri bir stad-
yum için yatırım yapmaya 
hazırlanırken, bunun için 
gerekli olan izinleri (normal 
yollardan asla alamayacağı-
nız türden olan izinler bun-
lar) almak için kendileri gibi 
çalışan Lenny’e başvururlar. 
Yeraltı suç dünyasının en 
gözde ve prestijli adamların-
dan biri olan Lenny; yargıç-
ları, avukatları, müşavirleri 
parmağında oynatan biridir. 
Fakat oğlu onun için bir baş 
belası olacaktır. Hikayeye 

giren eğlenceli ve bir o kadar   
da tehlikeli adamlar akışı 
tersi yönüne çevirecektir. 

Öncelikle şunu söylemeden 
geçemeyeceğim, bu film sırf 
müzikleri için bile izlenebi-
lecek bir film. İç içe geçmiş 
harika bir kurgu ve çok iyi 
replikler içerir. Kadrosunu 
konuşmaya bile gerek yok. 

Yönetmen sıradan bir mafya 
filmi konusunu çok farklı bir 
şekilde işleyerek sıradanlık-
tan çıkartıyor.  

Yönetmen kendi tarzının dı-
şına çıkmayarak, her zaman 
olduğu gibi mizah katarak 
filmi keyifli kılıyor. Filmde 
bolca argo ifadelerin ve kıs-
mi olarak cinselliğin olduğu 
uyarısını yapalım.

Soru Sormazsan,
Yalan Duymazsın

S

RocknRolla
Yön: Guy Ritchie / 2008 - İngiltere, ABD
Oyuncular: Gerard Butler,  Tom Hardy, Gemma Arterton
Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç
IMDB: 7.3
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n sekizinci asra gelindiğinde 
Büyük Britanya kralı I. Georges 
her ne kadar kendi tahtını da-

yandırabileceği birçok ırsî hakka sahip 
idiyse de, ciddî bir oranda parlamen-
tonun vereceği kararlara da bağımlı 
idi. 

Bu on yedinci asırdaki kurumsal bir 
yapının (devlet yapısının) içerisinde, 
ferdî ve kolektif olanın filizlendiğini 
göstermektedir. Fakat, bu 
durum tek başına birçok şey 
ifade ediyorsa da tek örneği 
teşkil etmemekteydi. 

Bu asır kilisenin de güç kay-
bettiği bir devir olarak tebârüz 
etti. 1600’ler İngiliz erkek ve 
kadınların kiliseye üye olmak 
zorunda olduğu yıllardı ve bu 
kilise tabi ki devlet kilisesiydi. 
Oysa on sekizinci asırda dinsel 
muhalefet daha da belirginle-
şir oldu. Bu İngiliz muhalifl ere 
“English dissenters” adı verildi 
ve ne kilise ne de devlet bu mu-
halifl er üzerinde eski gücünü 
kullanamıyordu.

Birey mi Yoksa Devlet mi?

Görüldüğü gibi fert ve örgütlenme 
bizim coğrafyamızdan çok önce 
başladı. Zira Osmanlı mütefekkiri on 
dokuzuncu asırda henüz bireyi değil 
devleti dönüştürme gayesiyle düşün-
ce üretiyordu. Gerek Suavi’nin gerek 
Namık Kemâl’in ve daha birçoklarının 
devlet yönetimine dair düşüncelerin-
den dolayı başları derde girdi. Bu “on-

ların fikir dünyalarında ferdin hiçbir 
ehemmiyeti yoktur” demek değil asla, 
ama mesailerinin ciddi bir bölümünü 
bu üst-yapısal (bu ifadeyi Marksist 
literatürdeki manasıyla kullanmıyo-
rum) mengene uğruna harcadıklarını 
ifade etmektir. Ayrıca Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda fert ile devlet idaresi 
arasında feodal beyler de yoktu. Dev-
let, köylünün olsun, kentlinin olsun 
aracısız sahibi vazifesini gördü.

Her Figür İçinde

Fikrî olarak çok zaman alan bu devlet 
düşüncesi, bedensel manada da çeki-
ciliğini hep koruya geldi. Osmanlı İm-
paratorluğu’nda ismi bugüne gelmiş 
hemen her mühim ve tarihî figür, öyle 
veya böyle devletin bir yerinde yer 
alıyordu. Bu padişah için böyleyken, 
mimar için de böyleydi. Böylece dev-

let varlığını her zaman hem düşünce-
nin hem de fiilin üzerinde hissettirdi.
Devlet kurumunun sahip olduğu rolü, 
bugün KPSS imtihanlarındaki müra-
caat yoğunluğunu  ya da sorumsuz bir 
devlet karşıtlığının her an devleti ele 
geçirip kurumsal noktaları ele alma-
ya çalışmasının arkasındaki mantığı 
idrak etmek de oldukça muhimdir. 

Zenginlik Dağıtıcı Olarak Devlet

Devlet rant dağıtma yoluy-
la kendisine hem doğrudan 
hem de dolaylı olarak bağlı 
olan yapılar kurar. Böylece 
fert kendisini bir büyük 
kurumun içerisinde erit-
mek durumunda kalır ve 
bu süreç kendi rızasını da 
üretir. Siyâsetle bağlantılı 
olan zihin ise, her gün nasıl 
düşüneceğinin talimatı-
nı, farkına bile varmadan 
almak zorunda kalır.

Bugün düşünce üretimi 
adına sarfedilen gayretler 
birçok platformda görülü-
yor. Gazeteler, dergiler vd. 

günlük, haftalık veya aylık yayınlar-
la düşünce dünyasına yön vermeye 
uğraşıyor. Fakat şunu açıkça koymak 
gerekir: Bütün bu emeklerden do-
ğacak netîce, bir şekilde kurumsal 
yüzleşmelerden kaçıldığı müddetçe 
geçmişin amatör ve beyhude bir tek-
rar çabasından veya bu çabaya sunu-
lan bilinçsiz bir hizmetten bir adım 
bile öteye geçemez.

O

BİR ALGI BİÇİMİ 
OLARAK DEVLET

Ayhan Koçkaya
a.kockayay@gmail.com

bettiği bir devir olarak tebârüz 

Oysa on sekizinci asırda dinsel 

“English dissenters” adı verildi 
ve ne kilise ne de devlet bu mu-

Devlet rant dağıtma yoluy-
la kendisine hem doğrudan 
hem de dolaylı olarak bağlı 
olan yapılar kurar. Böylece 
fert kendisini bir büyük 
kurumun içerisinde erit-
mek durumunda kalır ve 
bu süreç kendi rızasını da 
üretir. Siyâsetle bağlantılı 
olan zihin ise, her gün nasıl 
düşüneceğinin talimatı-
nı, farkına bile varmadan 
almak zorunda kalır.

Bugün düşünce üretimi 
adına sarfedilen gayretler 
birçok platformda görülü-
yor. Gazeteler, dergiler vd. 
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akistan asıllı, Londra Şehir Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Ziyaüddin 

Serdar, “Uluslararası Fikir ve Sanat Kon-
feransları” kapsamında, Süheyb Öğüt ile 
birlikte bir konuşma yaptı. 

12 Mart Cumartesi günü 16.00’da Serdi-
van Fikir ve Sanat Akademisi’nde gerçek-
leşen konuşmaya ilgi yoğundu.

3 Ekim 2015’de dünyaca ünlü filozof Si-
mon Critcley’i misafir eden Akademi, 
Uluslararası Fikir Sanat Konferansları’nı 
bir geleneğe dönüştürmek istiyor. 

Bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde 
de seçkin isimleri ağırlamayı hedefliyor.

İslam ve Terörizm

“İslam, Terörizm ve Müslümanların Du-
rumu” başlığıyla gerçekleşen programda 
Ziyaüddin Serdar ve moderatör Suheyb 
Öğüt tarafından İslam ve Terörizm kav-
ramlarının son dönemlerde sıkça birlikte 
anılmasından doğan sonuçlar ele alındı 
ve bu sonuçların Müslümanların durumu 
üzerine etkileri tartışıldı. Serdar konuş-
masında sık sık “post-normal zamanlar” 
kavramsallaştırmasına atıf yaptı. O’na 
göre normal-dışı bir zamanda yaşıyoruz 
ve her şey ironik bir şekilde akıyor.

En çok ilgi çeken kısımlardan biri Holly-
wood kıyaslaması idi. 1960’ların Holly-

wood filmlerinde teröristlerin hep Ara-
plardan ve Müslümanlardan oluştuğunu 
söyledi ve şu ifadeleri kullandı: 

“Bu filmlerdeki teröristler hep Araplar-
dan ve Müslümanlardan oluşuyor. Çizgi 
filmlerde bile buna rastlıyorsunuz. Ki bu 
zamanlar terörizmin çok yaygın olmadı-
ğı zamanlar. Hollywood dünyaya aslında 
ne düşünmesi gerektiğini söylüyor, neye 
inanması gerektiğini dayatıyor. Bunlar 
sadece hikayeler değil, bunlar burada 
dünyanın öğrenmesi için kullanılan araç-
lar.” 

ABD’de ise her 15 günde bir ortaya çıkan, 
üniversite mezunu olduğu halde yüzlerce 

Hollywood Yalan mı
Söylüyor?

P

Çağdaş İslam 

Düşüncesinin 

Önemli İsimlerinden 

Ziyaüddin Serdar 

Serdivan’da

Konuştu

Ömer Taş tasomer@gmail.com

 İlk Ders Ziyaüddin Serdar’dan

5 gün boyunca Serdivan’da misafir olan 
Serdar, Fikir ve Sanat Akademisi’nin 
yeni döneminin ilk derisini verdi. 

14 Mart Pazartesi 18.00’de Akade-
mi’nin yeni kütüphanesinde yapılan ilk 
derse, Akademi’nin geçen dönemki kül-
türel çalışmalar öğrencileri ile Sakarya 
Üniversitesi’nden çok sayıda akademis-
yen katıldı.

“İslam, Bilim ve Kültürel İlişkiler” 
konulu derste, bilimin her şeyi 
öngörebileceği yargısının 
artık kırıldığını belirten 
Serdar, bilim adamının 
eleştirel bakabilme vas-
fını koruması gerektiği-
nin altını çizdi. 

Soru-cevap şeklinde iler-
leyen ders İngilizce olarak 
yapıldı. Türkiye’deki siyasi 

gelişmeleri ve mülteci politikası-
nı da yakından takip ettiğini 

söyleyen Prof. Ziyaüddin 
Serdar, Avrupa’nın kendi 

kültüründen olmayan-
lara karşı ayrımcı bak-
tığını savundu. Türki-
ye’nin mültecilere kucak 
açmasının diğer tüm 

Müslüman ülkelere ve 
Avrupa’ya örnek olması ge-

rektiğini belirtti.
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erdivan Belediyesi’nin 
Kemalpaşa 

Mahallesi’nde hayata 
geçireceği “Çok Amaçlı 
Kapalı Pazar Yeri” 
projesinde çalışmalar tüm 
hızıyla devam ederken, 
pazar yeri üzerine inşa 
edilecek futbol sahasının 
silueti de gün yüzüne 
çıkmaya başladı.

Altı Kapalı Pazar Yeri, 
Üstü Futbol Sahası

Konu ile ilgili Serdivan 
Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada; altı kapalı pazar 
yeri, üstü futbol sahası 
ve dinlenme alanı olarak 
tasarlanan Kemalpaşa Çok 
Amaçlı Kapalı Pazar Yeri 
Projesi’nin büyük ölçüde 
tamamlandığı belirtildi.

Pazar yeri olarak 
kullanılacak iç kısımda 
yangın söndürme 
sistemlerinin ve 
şap işlemlerinin 
tamamlanmasıyla seramik 
kaplanmaya başlanıldığı, 
pazaryeri girişine istinat 

duvarı yapılarak otopark 
cepleri oluşturulduğu, 
futbol sahası ve meydan 
etrafını çevreleyen parapet 
duvarların tamamlanarak 
bitki potları için kalıp 
betonların döküldüğü 
bildirildi.

Engelli Vatandaşlar İçin 
Özel Rampa

Her ayrıntının düşünüldüğü 
Kemalpaşa Çok Amaçlı 
Kapalı Pazar Yeri’nde, 
engelli vatandaşların 
ulaşımlarını rahat bir 
şekilde sağlayabilmeleri için 
engelli rampası yapıldığı 
belirtildi.

Yeni Buluşma Noktası

Özgün mimarisi, sosyal 
donatıları, modern 
kapalı pazar alanı, pazar 
yerinin aydınlatılmasında 
kullanılacak cam terası 
ve diğer özellikleri ile 
Kemalpaşa Çok Amaçlı 
Kapalı Pazar Yeri, ticari ve 
sosyal alan fonksiyonun 
yanı sıra bölge halkının yeni 
buluşma noktası olacak.

insanı öldüren bir 
seri katil va-
kasının var 
o ldu ğ unu 
b e l i r t e n 
S e r d a r , 
B a t ı 
m e d y a -
sının ve 
A B ’ n i n 
i k i r c i k l i 
bir yakla-
şımı olduğu-
nu savundu. Şu 
ifadeleri dikkat çekici 
idi: “Mesela ABD’de olan Ku 
Klux Klan olayı barbarca bir 
faaliyet ama hiçbir zaman 
bu Hristiyan terörizm olarak 
yaftalanmıyor. Bu ve benzeri 
pek çok terörist organizas-
yon Batı kanadında mevcut. 
Siyaset içinde de mevcut. 
Ama bunlar neticede solcu 
siyasetin bir parçası olarak 
ya da solcu teröristler ola-
rak adlandırılmıyorlar. Ama 
Müslüman birisi saldırdığı 
zaman her daim bu kişinin 
saldırısı İslami terör olarak 
addediliyor.”

Habertürk’e Röportaj 
Verdi

Ziyaüddin Serdar 12 Mart’ta 
yapılan konferans öncesin-
de, Akademi meydanında 
Habertürk televizyonuna 
röportaj verdi. Ünlü sunucu 
Afşin Yurdakul’un sunduğu 
Manşet isimli program için 
konuşan Serdar, DAEŞ’ten, 
Zika virüsüne, İslamofo-
biden AB’ye kadar pek çok 
konuya temas etti. Ayrıca 
Habertürk gazetesinde de 
bir röportaj yayımlandı. Bu-

radaki röportajda 
“aslında tüm sün-

nilerin şii, tüm 
şiilerin ise 
sünni oldu-
ğu” vurgu-
su ön plana 
çıktı. 

Ziyaüd-
din Serdar 

Kimdir?

Yaşayan en önemli 
Müslüman düşünürler 

arasında gösterilen Ziyaüd-
din Serdar’ın 55’in kitabı bu-
lunuyor. 1951’de Pakistan’da 
doğan yazar, İngiltere’de ya-
şıyor. The Independent gaze-
tesinin tanımlamasına göre 
“Müslümanların Bilgesi”.

İngiltere’nin en çok satan ve 
en saygın dergilerinden olan 
Prospect Magazine’e göre de 
Serdar “İngiltere’nin en et-
kili 100 isminden biri”. The 
Guardian, The Times, The 
Independent dahil olmak 
üzere birçok gazete ve der-
giye yazdı. BBC ve Channel 
4 kanalları için İslam’la ilgili 
belgeseller çekti. Müslüman 
dünyasının geleceği, üzerine 
en çok kafa yorduğu konu.

Ayrıca Ziyaüddin Serdar, İs-
lam Dünyası’nın en önemli 
akademik kuruluşlarından 
olan The Muslim Enstitu-
te’nin de başkanı ve yine İs-
lam Dünyası’nın önemli aka-
demik dergilerinden Critical 
Muslim’in editörü olarak gö-
revlerini sürdürüyor. Türk-
çede basılı 13 çeviri kitabı 
buluyor.

Kemalpaşa’ya
Yeni Vizyon Projesi
Kemalpaşa’ya yapılan “çok amaçlı 
pazar yeri” projesi hızla ilerliyor.

S

Hollywood,           
dünyaya 

aslında ne 
düşünmesi 
gerektiğini 
söylüyor.

Afşin Yurdakul, Habertürk TV ve Habertürk Gazetesi için 
Ziyaüddin Serdar ile röportaj yaptı.
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YORUM

iyaüddin Serdar, Serdivan Fikir ve 
Sanat Akademisi’nin davetlisi ola-
rak geçtiğimiz ay Serdivan’daydı. 

Konferansın konusu, “İslâm, Terörizm 
ve Müslümanların Durumu” şeklinde 
belirlenmişti. Aslında oldukça zor ve 
problematik bir meseleydi. Buraya ka-
dar normal olan şey, Serdar’ın konferans 
boyunca anlattığı şeylerle, normal-dışı 
bir seyir aldı. Zirâ kavramların olgularla 
ilişkilerini izledikçe, düşünceyi takip et-
meye başladıkça, zorluklar bizi içerisine 
çekiyordu.

Şarkiyatçılık ve Hollywood

Ziyaüddin Serdar, bu denli geniş atılmış 
başlığı, değişik açılardan doldurdu. İlkin 
“Terör” kavramının değişik düzlemlerine 
göndermede bulundu. Bu kavramı oluş-
turan tarihsel unsurları hatırlattı. 

Şarkiyatçılık işin bir tarafında duruyor-
du. Diğer tarafında modern imaj üreten 
Hollywood (1960-70 arası) çalışmaları 
vardı. 

İslamofobi’nin  icadını iyi anlamamı-
zı sağlayan verilerin karmaşık yapısını 
analiz etmemiz gerektiği sonucu ortaya 
çıkıyordu. 

İçinde yaşadığımız dünyanın karmaşık, 
karmaşık olduğu kadar da iç içe geçmiş 
birbiriyle bağlantılı yapısında, Müs-
lümanlara ve İslâma yönelik her türlü 
tanımlama gücünü elde tutan iktidar-
ların, nasıl bir çalışma mekanizmasına 
sahip olduğunu görmemiz gerektiği 
kaçınılmaz oluyordu. Lakin Müslüman-
ların durumu, kendi durumlarını yete-
rince kritik edecek,  problemleri ahlâki 
olarak yüklenecek; düşünsel olarak ne 
denli yanlı olursa olsun, kim üretirse 
üretsin kavramları cesaretle ele alacak 
bir durumla (meydan okumayla) netlik 
kazanabiliyordu. 

Avrupa’ya suç atmak, meseleleri çözme-

diği gibi, zihnî konforla Müslümanları 
uyuşturan bir şeye dönüştü. 

Post-Normal Zamanlar

Ziyaüddin Serdar’ın konuşmasında sıkça 
geçen ve eserlerinden de bildiğimiz en 
belirgin teorisinin özeti olan “Post-nor-
mal zamanlar” kavramı önemli bir duru-
ma işaret ediyor. Bu kavram, hakkında 
uzun uzun tartışmayı ve işlemeyi gerek-
tiren bir nitelikte. 

Avrupa düşüncesi içinde üretilmiş bütün 
kavramlar, bizim için ne denli önemli 
hale gelmiş ise; bir Müslüman düşünürün 
ortaya attığı, üzerinde çalıştığı kavrama 
karşı da aynı duyarlılıkla yaklaşmamız 
gerekir. İktidara karşı en fazla mesafe 
gösterenlerin bile ‘bilginin sosyolojisi’ 
açısından iktidarı kabullenmiş olmaları 
ayrıca düşündürücüdür. 

Post-normal kavramı, aslında normal ya 
da normal-dışı diye saydığımız şeylerden 
bazı yönlerle ayrılır. Öncelikle O, normal-

leştirilmiş olan bir akıl-ahlak çarpılması-
nı imgeler. Bu yanıyla “normal-dışı” kalır. 
Post-normal olan ve onu ortaya çıkaran 
şey, içinde yaşanılan karmaşık, birbiriyle 
bağlantılı, hızlı ivmeyle değişen ve tep-
kilerini çabuk alan bir dünyanın içinden 
çıkan fenomendir. 

Olgular dünyasında iktidar modelleri-
nin de değiştiğini söyleyen post-normal 
kavramı, aynı zamanda normal sayılan 
durumların ortadan kalktığını söyler. Bu 
kavram, post-modernizmin ifade ettiği 
şeyleri aynen tekrarlamaz. Peki post-nor-
mal olan şey nedir? Buna örnek olarak Zi-
yaüddin Serdar şunları söyledi: ABD’nin 
bir şehrinde, küçük bir kilisede çıkıp 
Kur’an’ı yakacağını söyleyen Papaz’ın 
birden bire dünyanın gündemine gelme-
si, bütün dikkatleri üstüne çekmesi, hat-
ta ABD başkanı Obama’nın onu telefonla 
arayıp “Lütfen Kur’an’ı yakma!” diye ri-
cada bulunacak kadar işin ileriye gitmesi 
tam da post-normal bir durum. Buradaki 
örnek Post-normal olan şeyde görülen iki 
unsura dikkat çeker. İlki; iktidar mode-
linin bir anda kayıp gitmesi, yer değiş-
tirmesi. İkincisi; durum ne olursa olsun 
aklın sınırlarını, aklı dışarda bırakacak 
şekilde meşrulaştırması. 

Post-normal’de her şey çok hızlı ivedi-
likle değiştiği ve kat be kat artarak yö-
neldiği için İslâm ve Terörizm denildiği 
zaman ikisi arasında çok rahat geçiş, 
transfer yapılabiliyor. Halbuki böyle bir 
geçişin mümkün olmadığını herkes ga-
yet iyi biliyor. Burada hem akıl - klasik 
ya da modern anlamıyla - hem de ahlâk - 
bilinen anlamıyla - bir işlevselliğe sahip 
olmaktan uzak kalıyor. 

Ziyaüddin Serdar’ın açtığı yoldan kav-
ramın daha derinlemesine analiz edil-
mesine ihtiyaç var. Bu ve benzer yazılar 
ancak bir giriş mahiyetinde olabilir. Ser-
divan Fikir ve Sanat Akademisi böylesi 
bir girişi önümüze imkân olarak sun-
muş oldu.

Z

ZİYAÜDDİN SERDAR’I
POST-NORMAL ANLAMAK
Servet Kızılay
dibacedergisi@gmail.com

Ziyaüddin Serdar

Avrupa’ya suç atmak, 

meseleleri çözmediği 

gibi, zihnî konforla 

Müslümanları 

uyuşturan bir şeye 

dönüştü.  
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YEMEK KÜLTÜRÜ

ürk, Anadolu, 
Osmanlı mutfağı 
denilince akla gelen 

ilk isim: Kebap.

Etin en güzel halidir kebap. 
Bizim millete özgüleşmiş 
bir lezzet olup Adana, Urfa, 
Antep gibi kentlerin ismiyle 
anılmasıyla bilinir. Aslında 
tek tek şehirlere indirgeme-
ye gerek yok. Hemen her 
bölgenin kendine has eti ve 
sebzesiyle yaptığı kebapları 
ayrı birer dünyadır. Soğanı, 
biberi, baharatı ve sebzele-
riyle, bu ayki Yemek Kültürü 
köşemizde Türk Mutfağının 
baş tacı, gurur sebebi ‘ke-
bap’ı konuk aldık. 

Kebabın Tarihçesi

Kebap, sözcük kökeni 
olarak Arapçadan geli-
yor. Köz, ateş ve et kelime-
lerinin birleşmesiyle ortaya 
çıkıyor. Bu da bizi ateşin icat 
olmasıyla birlikte kebabın da 
icat olduğu gerçeğine götü-
rüyor. Lahmacun ise yine 
Arapça kökenli bir sözcük 
olup, et ve hamur sözcükleri-
nin birleşimiyle ortaya çıkı-
yor. 1894 yılında Güneydoğu 
Anadolu gezisi sırasında 
Fransız araştırmacı Arkeolog 
Y.E.Goutier, Birecik`te yont-
ma taş dönemine ait kabaca 
yontulmuş iki yüzlü bir balta 
bulmuş. Daha sonra da Kılıç 
Kökten, yüzey araştırmaları 

sırasında 1946 yılında Gou-
tier`in bulduğu el baltasının 
yöresinde yine aynı döne-
me ait yemek yapımında, 
kebap yapımında kullanılan 
aletlere ulaşmış. Bu bizim 
baltaların et parçalamada 
kullanıldığını düşünmemize 
yol açıyor.

Türk Mutfağında Kebap

Türk mutfağında kebap 
önemli bir yere sahip olmak-
la beraber hak ettiği yeri 
belki de ancak son yıllarda 
kazanmış durumda. Son 
yıllarda kebap lokantaları-
nın kendilerini geliştirmesi 
ve şık restoranlar haline 

dönüşmesi kebap-
ların sunumundaki 
değişiklikler elbette 
ki bunlarda etkili 
olmuştur. Kebap 
tarihi geçmişinin ve 
lezzetinin yanı sıra 
sunumu ile de dünya 

mutfaklarının önemli 
şefl erinin dikkatini 
çekiyor.

Son dönemde kırmızı et ile 
ilgili tartışmalar devam eder-
ken uzmanların kırmızı etin 
ölçüsünde yenmesi halinde 
çok önemli bir gıda madde-
si olduğunu,kuvvet verici 
özelliği nedeniyle önemli 
bir besin maddesi olduğu-
nu eksikliğinin 
ciddi sorunlar 
doğurabileceği-
ni anlatıyorlar. 
Neyse ki Canan 
Karatay kebaba 
ve lahmacuna 
cevaz verdiği için 
gönül rahatlığıyla 

tüketebiliriz. Kebap, sunu-
mu da göz önüne alındığın-
da eşlik eden sebzeler ve 
yeşillikler ile daha sağlıklı 
bir hale geliyor. Özellikle de 
kebapların yanına eşlik eden 
soğan ve sarımsak son dö-
nemlerde doğal antibiyotik 
olarak dört mevsim boyunca 
kullanılıyor. Diğer kebap 
çeşitlerinde kullanılan nar 
ekşisi, meyveler, sebzeler 
tek tek incelendiğinde kebap 
kombinasyonunun sağlıklı 
olduğu görülüyor.

Anadolu’da Kebap

Daha çok bölgede toplanan 
otlar kebap ile çeşnilendiril-
miştir. Öyle ki, Güney Doğu 
Anadolu bölgesi ele alındı-
ğında fiziki olarak çok yakın 
şehirlerde bile kebap farklı 
baharatlarla tatlandırılmış-
tır. Kebap isimlerinin Adana, 
Urfa, Antep usulü kebap 
olarak adlandırılması bun-
dan kaynaklanır. Kullanılan 
acı da zamanla kebap isim-
leri için belirleyici olmuştur. 
Acılı kebap, acısız kebap vs.

Osmanlı’da Kebap

Osmanlı Mutfağı konu 
olduğu zaman en büyük tar-
tışma konularından biri de 
Osmanlı döneminde saray 
mutfağında Kebap olup ol-

madığı. Bugün he-
pimizin zihninde 
yer alan “kebap” 
et ve yanında 
domates, biber, 
soğan, maydanoz 
ile servis edilir-
ken Saray Mut-
fağındaki kebap 

tanımı çok daha farklı. Farklı 
olmasının da haklı nedenleri 
var çünkü saray mutfağına 
domates, biber oldukça geç 
girmiştir. Kaynaklara bakıl-
dığında Fatih döneminden 
sonra mutfakta yer aldığı 
görülüyor. Saray Mutfağın-
da olan kebaplardan biri 
ise yine yazılı kaynaklara 
göre Süd Kebabı yine bir şiş 
yardımıyla etin yavaş yavaş 
pişirilmesi ve pişerken etin 
yağının altta içi pirinç dolu 
tencereye akması ve pilavın-
da bu şekilde pişmesi olarak 
anlatılıyor. Onlarca çeşidi 
bulunan kebaptan en sevdi-
ğim olan patlıcan kebabının 
tarifiyle bu ayki Yemek Kül-
türü köşemizi sonlandırmak 
isterim. Herkese afiyet olsun 
efendim.

Köfteli Patlıcan Kebabı

Malzemeler
1 kg az yağlı dana kıyma. 6 
adet patlıcan. 5 adet doma-
tes. 4 adet sivri kırmızı biber. 
4 adet sivri yeşil biber. 1 tatlı 
kaşığı karabiber

Yapılışı
Kıyma, 1 tatlı kaşığı kara-
biber ve 1 çay kaşığı tuz ile 
birlikte yoğrulur. Patlıcanlar 
kabukları ile beraber 2 par-
mak kalınlığında dilimlenir. 
Kıymadan yuvarlak köfteler 
yapılır ve patlıcan dilimle-
rinin arasına yerleştirilerek 
tepsiye dizilir. Arasına köfte 
yerleştirilip dizilen patlıcan-
ların üzerine; domates dilim-
leri, kırmızı ve yeşil biberler 
koyulur. Kebap, ortalama 
180-200 derecedeki fırında 
pişirilir.

‘Turkish Kebab’

T

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com
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tweet
seçkisi

eçen yılın son aylarında çoklu he-
sap uygulamasını hayata geçiren 

Instagram, hesapların karışması ve bil-
dirimlerin karşı tarafa aktarılması gibi 
sorunlarla karşılaştı. Bu karışıklığı önle-
mek için, güvenliği arttıracak önemli bir 
yeniliği hayata geçirdi.

Bundan sonra hesabımıza giriş yapabil-
memiz için, kullanıcı adı ve şifremizin 
dışında telefonumuza gelen kodu da 
gireceğiz. Tabii bunun için de ilk olarak 
telefon numaramızı doğrulatacağız. 

Bu tür arttırılmış bir güvenlik önlemiyle 
Instagram’ın daha kullanışlı bir yer ola-
cağı düşünülüyor.

“Aman alt tarafı Instagram’a giriyoruz, 
güvenlik bizi ilgilendirmez” demeyin. 
Bir taraftan şöhretlerin fotoğrafl arıyla 
ünü artan Instagram, diğer yandan da 
ciddi ticaret faaliyetlerinin gerçekleştiği 
bir mecra haline geldi. Bu durum güven-
liğin artırılmasını bir anlamda mecbur 
bırakıyor. Merak edilen ayrıntı ise bu tür 

bir doğrulamanın seçime bağlı mı yoksa 
mecburi mi olacağı? Bunu da bekleyip 
göreceğiz. 

Instagram’ın Kısa Hikayesi

Instagram, 2012’nin Ekim ayında 2 
Amerikalı tarafından kuruldu ve kul-
lanıma sunuldu. Facebook Instagram’ı 
Nisan 2012’de 1 Milyar Dolar’a satın 
aldı. Facebook Instagram’ı satın aldığın-
da sadece 13 çalışanı vardı. Şuanda üye 
sayısı 300 milyonu aşmış durumda. Uy-
gulamayı her gün aktif olarak kullanan-
ların sayısı ise 75 milyon. Instagram’da 
günde 75 milyon resim ve video yükleni-
yor. Bugüne kadar toplamda 30 milyarı 
aşkın yükleme yapılmış. 

Instagram’ı en çok Amerika, Japonya 
ve Brezilya kullanıyor. Bir finans firma-
sının yaptığı açıklamaya göre Instag-
ram’ın şuanki değeri 35 milyar dolar. 

Kullanıcı kitlesinin %51’i erkeklerden 
%49’u kadınlardan oluşuyor.

Görkem Kara kara_gorkem@gmail.com

G

Güvenlik 
Artırıldı

E-ticaretin yeni merkezi olmaya aday olan 
Instagram, güvenlik önlemlerini artırdı.“ “
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eplerimizde 
taşıdığımız akıllı 

telefonlar gün geçtikçe 
hayatımızı kolaylaştır-
maya devam ediyor. 

Parmak izi okuyucular, 
göz hareketlerini algı-
layan sensörler, daha 
güçlü donanım ve daha 
kaliteli fotoğrafl ar 
bunlardan bazıları. 

California Üniversitesi 
bünyesinde gerçekleş-
tirilen akademik bir 
çalışma sonucunda ‘My 
Shake’ adlı uygulama 
geliştirildi. Uygulama-
nın temel fonksiyonu 

mobil cihazımızın et-
rafındaki titreşimlerin 
deprem olup olmadığı 
algılamak. 

Böylece deprem ölçme 
sisteminin basitleşti-
rilmiş bir versiyonu 
cep telefonlarımızda 
aktifl eşiyor. 

Yer sallanmaya başla-
dığında bazen birkaç 
saniye ölüm ve hayat 
konusunda belirleyi-
ci oluyor. 

Bu uygulama, dünya 
çapındaki Android iş-
letim sistemine sahip, 

akıllı telefon ve tablet 
kullanıcılarının fayda-
lanması için hizmete 
açılmış durumda. 

Uygulama şuanda test 
aşamasında ve ilerle-
yen günlerde karşımıza 
çıkmayı hedefl emekte.

hatsapp uygu-
laması, metin 

yazarken bold (kalın) 
ve italik (eğik) yazma 
desteği sunmayı hedef-
liyor.

Facebook’un 2014’de 
19 milyar dolara satın 
aldığı ve dünyanın en 
çok kullanılan anlık 
mesajlaşma uygulama-
sı olan Whatsapp, gün-
celleme çalışmalarını 
aralıksız olarak devam 
ettiriyor. Hazırlanan 
son güncellemesinde, 
kullanıcıların bold ve 
italik yazması müm-
kün olacak.

Bu sürüm şu anda 
beta programına dâhil 
olanlar için yayınlandı 
ve ilerleyen günlerde 
genel dağıtımı da yapı-

lacak. En son 
sürüm uygu-
lamaya sahip 
olanlar kendi 
aralarında 
yazışırken 
mesajları 
bu şekilde 
görebilecek 
ve karşı tarafa iletebi-
lecek.

Mesajınızın bir kısmını 
bold (kalın) yazmak 
için yıldız (*) 
sembolünü, 
italik yaz-
mak için ise 
alt tire (_) 
sembolünü 
kullana-
bilirsiniz. 
Örnek 
verecek 
olursak, 
*merhaba* 

yazdığınızda 
bu kelime karşı tarafa 
bold olarak gidecek. 
_merhaba_  yazdığı-
nızda ise italik olarak 
gidecektir.

C

W

Deprem Ölçen
Uygulama

Whatsapp’da
Bir Yenilik Daha
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TAKVİM

NİSANTAKVİMİ

Nereden Çıktı Bu 
1 Nisan?

1564 yılında Fransa’da 9. Char-
les yıl başlangıcı olarak kutla-
nan 1 Nisan’ı, 1 Ocak’a alır.  O 
zamanın iletişim koşullarında 
bazı insanların bu gelişmeden 
haberi olmaz.  Bazıları ise bu 
kararı protesto etmek amacıyla 
geleneklerini devam ettirmek 
isterler. 1 Ocak gününü kabul 
edenler ise diğerlerini “1 Nisan 
Aptalları” olarak adlandırılır. 
1 Nisan günü süslenerek ve 
yaygınlaştırılarak “1 Nisan 
Şaka Günü” olarak karşımıza 
çıkmıştır.

1 
Nisan

İstanbul’a Çamur Yağdı
Sarımtırak ve siyah renkte yağmurla karışık 
bir şekilde yağan çamur, İstanbul’da etkisini 
10 saat boyunca sürdürmüştür. Arabaları ve 
toplu taşıma araçlarını zor durumda bırakan 

çamur yağmuru, vatandaşları da hayrete 
düşürür. Muhtemelen bu duruma 

en çok oto yıkamacıları 
sevinmiştir.

8 Nisan
1960

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

Hazırlayan:

Albert Einstein Öldü
1879’da dünyaya gelen Einstein, Yahudi asıllı 
Alman teorik fizikçi ve bilim adamıdır. Einste-
in, hayatı boyunca 300’den fazla bilimsel ma-
kale yayınlamış, ayrıca 150’den fazla bilimdışı 
çalışmaları da olmuştur. Bilimdışı çalışmaları 
arasında Siyonism Hakkında (1930), Neden 
Savaş? (1933), Benim Felsefem (1934) en 
önemlileridir. Başarıları ve eserleri nedeniyle 
Einstein sözcüğü, “dahî” ile eş anlamlı olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

Sakıp Sabancı Öldü

Kayseri’nin Akçakaya köyünde, 7 
Nisan 1933’te dünyaya gelen Saban-
cı, ailesiyle küçük yaşta Adana’ya göç 
eder. Çocukluğunu Adana’da geçiren 
Sabancı, hastalığı yüzünden lise öğre-
nimini yarıda bırakmak zorunda kalır. 
1966 yılında, babasının vefatı üzerine 
Sabancı Holding’in yönetim kurulu 
başkanlığına getirilir. 71 yaşında böb-
rek tümörü nedeniyle vefat eder. 

18 Nisan
1955

10 Nisan
2004

3 Nisan
2010

   İlk Tablet Bilgisayar

Apple şirketi tarafından tasarlanan, geliş-
tirilen ve IOS işletim sistemli bir tablet bilgi-
sayar olan iPad, 3 Nisan 2010 günü tanıtılır. 
İlk defa dünyada tablet bilgisayar diye 
bir teknoloji ortaya çıkmış olur. Dizüstü 
bilgisayardan sonra piyasaya sürülen tablet 
bilgisayarın küçük ve kolayca taşınılabilir 
olması, birçok insanın hayatında da kolaylık 
sağlar. Şuan pek çok şirket tablet üretmek-
tedir. iPad, üretildiği günden bu yana 200 
milyondan fazla satmıştır.

En Büyük Kütüphane

Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kü-
tüphanesi, ABD’nin ulusal kütüphane-
sidir. Dünya’nın en büyük kütüphanesi 
olan kongre kütüphanesi, Washington’da 
bulunmaktadır. Koleksiyonunda 470 
dilde, 29 milyondan fazla kitap vardır. 
58 milyon el yazımı eser bulunur. 

24 Nisan
1800

23 Nisan İlk Kez Kutlandı

23 Nisan 1920 tarihinde açılan 
TBMM’nin yıldönümü olarak kutlanmaya 

başlanan milli bayram, çocuk esirgeme 
kurumunun gelenekselleştirdiği ‘Çocuk 

Haftası’ başlangıcının da bu tarihe gelme-
siyle Milli Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı olarak birleştirilmiştir. 
İlk kez 4. yıldönümünde 

kutlanmıştır. 

23 Nisan
1924 ‘‘
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AA Kuruldu

Anadolu Ajansı Yunus Nadi 
ve Halide Edip Adıvar’ın 
fikir öncülüğünde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi açılma-
dan 17 gün önce Ankara’da 
kurulur. Ajans, Meclis’in çı-
kardığı ilk yasaları duyurur. 
Milli Mücadelenin ve Kur-
tuluş Savaşı’nın her aşama-
sına, Cumhuriyet devrimle-
rine de tanıklık eder. Bugün 
çok önemli bir konumda 
olan AA, farklı dillerde yayı-
nını sürdürmektedir.

Türk Polis Teşkilatı Kuruldu
Yeniçeriliğin kaldırılması ile şehirlerdeki zabıta teşkilatları etkin bir rol 
üstlenir. Hatta asayişi de sağlamaya başlamışlardır. Bu kurum başarılı 
olmasına rağmen bir bütünlük içinde olamayıp, işleyişlerde de ciddi ka-
rışıklıklar meydana getirir. Bu karışıklığı ortadan kaldırmak ve işi daha 
profesyonelleştirmek için ‘Emniyet Teşkilatı’ kurulur. O gün çıkarılan 
bir nizamname ile polisin görevleri tüm yurda bildirildi.

6 Nisan
1920

10 Nisan
1845

NİSAN

Titanik Battı

1912’de yapımı tamamlandığın-
da dünyanın en büyük buharlı 
yolcu gemisi olan ve “Tanrı’nın 
bile batıramayacağı gemi” oldu-
ğu söylenen Titanik, biletlerini 
bu sloganıyla satar. Daha ilk se-
ferinde bir buz dağına çarpmış 
ve yaklaşık 3 saat içinde Ku-
zey Atlantik’in buzlu sularına 
gömülmüştür. Batışıyla 1.514 
kişinin ölümüne sebep olan 
Titanik, dünya savaşları dışın-
daki en büyük deniz felaketleri 
olarak da tarihe geçmiştir.

İnternet’in Doğum Günü

Amerika’nın en büyük üniversitelerinden 
biri olan Massachusetts Institute of Tecnology 

(MIT), çalışanları Roberts ile Merrill, 
ArpaNet’i kurar. ArpaNet çevresindeki 

ilk bağlantı 1969 yılında bir ana bilgisa-
yar ve 4 merkez üniversite arasın- 

da yapılır. Böylece internetin 
ilk temelleri de atılmış 

olur. 

Türkiye İnternet’e 
Bağlandı

Türkiye’nin ilk internet ağı projesi, 
1993 yılında ODTÜ ve TÜBİTAK 

tarafından başlatılır ve Türkiye’de 
internet, ilk defa Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi laboratuvarlarında 
kullanılmaya başlanır. PTT’den 

sağlanan 64 Kbps kapasiteli 
kiralık hat kullanılarak 

gerçekleştirilir ve 
NSFNet ile bağlan- 

        tı kurulur.

7 Nisan
1969

12 Nisan
1993

İlk Kâğıt İmâl Edildi
İzmit kâğıt fabrikasında Türkiye’de ilk kâğıt imâl edildi. Yakla-
şık 80 yıl hizmet verdikten sonra kapanan SEKA kâğıt fabrikası, 
müze olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Yapılan açık-
lamalarda, ilk kâğıt üretimini meydana getiren makinaların da 
müzede yer alacağı belirtildi.

18 Nisan
1936

15 Nisan
1912

‘‘
hatırlamak 
güç verir 

insana
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erdivan Belediyesi tarafından 26 
- 27 Mart 2016 tarihleri arasında 

geleneksel ödüllü satranç turnuvası ya-
pıldı. Turnuva farklı illerden gelen katı-
lımcılardan oldukça ilgi gördü. 

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden 
yapılan açıklamada; 26-27 Mart 2016 
tarihlerinde Serdivan Belediyesi Düğün 
Salonu’nda gerçekleşen ödüllü satranç 
turnuvası için katılımcıların çetin bir  
rekabet içinde olduğu belirtildi.

Ödüllü turnuva için başvurular www.
sakarya.tsf.org.tr adresindeki Turnuva 
Kayıt bölümünden online olarak alındı.

4 Farklı Kategori

4 farklı kategoride gerçekleşen turnuva-
da her bir kategori 60 kişi ile sınırlı iken 
60 kişiden sonraki kayıtlarda katılımcı-
lar yedek sporcu olarak değerlendirildi. 
Kategoriler ise şu şekilde belirlendi.

Açık Kategori: 2001 ve Öncesi Doğum-
lular
Yıldızlar Kategorisi: 2002-2005 Yılları 
Arasında Doğanlar
Küçükler Kategorisi: 2006- 2007 Do-
ğumlular

Minikler Kategorisi: 2008-2009 Do-
ğumlular

Katılım İçin Lisans ve Vize Şart 
Koşuldu

Belediyeden yapılan açıkla-
mada, turnuvaya lisanslı 
ve vizeli sporcuların ka-
tılabileceği belirtilirken, 
lisanssız ve vizesiz spor-
cuların lisans ve vize iş-
lemlerini www.lisans.tsf.
org.tr internet adresinden 
yapabilecekleri bildirildi.

Şah Mat Mı?

Serdivan Belediyesi ve Türkiye Satranç 
Federasyonu Sakaya İl Temsilciliği’nin 
ortaklaşa gerçekleştirdiği geleneksel 
ödüllü satranç turnuvasında, toplam 
200’e yakın sporcu ter döktü.

Düzce, Bolu, Kocaeli, Yalova, Eskişehir, 
Ankara, Bursa, İstanbul gibi çevre ille-
rin yanı sıra Zonguldak, Tekirdağ ve Ça-
nakkale’den gelen sporcular 4 ana kate-
goride kıyasıya yarıştı. 

İlk Üçe Para Ödülü

Serdivan Belediyesi Düğün Salonu’nda 
gerçekleşen turnuvada tüm kategoriler 
için başarılı olan ilk 3 sporcunun para 
ödülü, başarı belgesi ve satranç takımı 

ile 4-10 yaş arası dereceye giren 
sporcuların başarı belgesi ve 

satranç takımı ile ödül-
lendirildiği turnuvada, 
sporcular ödüllerini 
Serdivan Belediye Baş-
kanı Yusuf Alemdar’ın 
elinden aldı.

“Çocuklarımızı Sat-
ranca Teşvik Edelim” 

Başkan Yusuf Alemdar, satrancın 
küçük yaşta kazandırılması gereken bir 
spor alışkanlığı olduğuna dikkat çeke-
rek;

“Geleneksel turnuvamızı hayata geçirir-
ken çocuklarımızın geleceklerini yön-
lendirmek adına onları satranca teşvik 
etmemiz lazım demiştik. Bugün bakıyo-
ruz ki Serdivan’da yaptığımız turnuva-
ya, uzak yakın demeden 12 ilden iştirak 
eden sporcular var. Bu da bize attığımız 
adımın, söylediğimiz sözün doğruluğu-
nu ve vatandaşlarımız nezdinde gördü-
ğü kabulü bir kez daha gösteriyor” dedi.

Satranç Turnuvası
SERDİVAN’DA

  S

HABER

Narin Akgül akgulnarin@gmail.com

 
Turnuva 

farklı illerden 
gelen katılımcı-
lardan oldukça 

ilgi gördü
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SİNEMA

BU AY 
VİZYONA 

GİRECEK 4 FİLM

1

3

2

4

• Vizyon Tarihi: 1 Nisan 2016 
• Yapım: 2016 - ABD 
• Tür: Dram, Spor
• Yönetmen: Dexter Fletcher
• Oyuncular: Hugh Jackman, Christopher Walken, 
Taron Egerton

Filmde nam-ı diğer Eddie the Eagle, İngiltere tarihi-
nin başarılı ve ünlü kayak atlamacı Michael Edwar-
da’ın başarılarla dolu, ilham verici öyküsü konu edi-
liyor. Edwards’ın spora karşı olan ‘asla ölüm deme’ 
yaklaşımının tasvir edildiği filmde, aynı zamanda da 
Edwards’ın, yaşadığı sıra dışı olaylara karşı verdiği 
mücadeleyi ve dik duruşunu kutluyor. Edwards’ı 
Taron Egerton oynarken, Hugh Jackman ise onun 
akıl hocası olan Chuck Berghorn’nu canlandırıyor. 
Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin yö-
netmenliğini ise Dexter Fletcher üstleniyor.

• Vizyon Tarihi: 8 Nisan 2016
• Yapım: 2016 - Türkiye
• Tür: Komedi
• Oyuncular: İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak
• Yönetmen: Bedran Güzel

Berhudar, kendi halinde yaşayan mahallenin çilingi-
ridir. Babasının tefecilerden aldığı borç, vefat ettik-
ten sonra Berhudar’a kalır. Kendini bir anda tefeciye 
100 bin lira borçlu bulan Berhudar, borcu nasıl 
ödeyeceğini düşünmeye başlar. Parayı toparlamaya 
çalışırken hesaplamadığı olaylar yaşayan Berhu-
dar, bu olaylar sırasında yoluna çıkan bir kadından 
etkilenmesiyle olaylar daha da karmaşık bir hal alır. 
Filmde, argo ifadelerin çekinmeden kullanıldığını 
belirtelim.

• Vizyon Tarihi: 1 Nisan 2016
• Yapım: 2016 - Türkiye
• Tür: Dram
• Yönetmen: Kürşat Kızbaz
• Oyuncular: Furkan Palalı, Gürkan Uygun, Sinan 
Albayrak

Babasını kaybetmesiyle sarsılan Hamid, yaşadığı 
acının etkisiyle kendine gelmek için bir dergâha 
gitmeye başlar. Dergâhtaki diğer herkes gibi dergâ-
hın günlük işleriyle uğraşan Hamid, bir yandan da 
ilim derslerini aksatmadan takip eder. Kısa sürede 
dergâhtakilerin ve hocasının gözdesi olur. Hocasının 
isteği üzerine aniden evlenmek zorunda kalır. Fakat 
içindeki İlahi Aşk’ı arama arzusu günden güne büyü-
mektedir. Anadolu’da Somuncu Baba olarak tanınan 
düşünür Şeyh Hamid-i Veli’nin İlahi Aşk’ı arama se-
rüveni ve hayat hikâyesi güzel bir anlatımla bizlerle.

• Vizyon Tarhi: 15 Nisan 2016
• Yapımı: 2016 - ABD
• Tür: Aksiyon, Dram, Fantastik
• Yönetmen: Jon Favreu
• Oyuncular: Neel Sethi

Yapımı Walt Disney Pictures’e ait, çizgi film türünde 
en sevilenlerden olan “Orman Çocuğu” live-action 
yöntemiyle yapılmış bir filmdir. Yani hem animasyon 
hem de gerçek oyuncuların oynadığı film özelliğini 
taşımaktadır. Filmde ailesini kaybeden bir erkek ço-
cuğun vahşi ormanın derinliklerinde verdiği yaşam 
mücadelesi konu ediliyor. Bir ayı, bir siyah panter ve 
kurt sürüsü tarafından büyütülen Mowgli’ye, bu me-
cerada yardımcı olacak kişi ise Bagheera’dır. Mowgli, 
keşfetmek için yeni bir arayışa çıkacaktır. 

Kartal Eddie 
Eddie
The Eagle

KÜÇÜK
ESNAF

SOMUNCU
BABA: 
AŞKIN
SIRRI

ORMAN
ÇOCUĞU

Abdulkadir Abuş
akadirabus@gmail.com

Hazırlayan:
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Editör’den

11. sayımızla sizleri selamlıyoruz. Neredeyse 
1 yılı doldurduk. İlerleyen sayılarımızda, 1. 
yılımız vesilesiyle size bazı süprizlerimizin 
olacağını hemen belirtelim. 

Bu ayki röportajımız, TRT’nin ünlü ses sanat-
çısı M. Doğan Dikmen ile oldu. Musiki’den, 
sanat dünyamızdan konuştuk. Umarız keyifl e 
okursunuz.

“Müzik Kültürü” sayfamız çok beğenildi.
Sayfamızı daha da güzelleştirme çalışıyoruz. 
“Geleneksel Sanatlarımız” köşemizin bu ayki 
konusu İznik Çinisi. Çini’nin sadece bir süsle-
me aracı olmadığını vurguladık. 

Köy durağımızda bu ay yolumuz Selahiye 
Köyü’ne düştü. Selahiye’nin güzelliklerinden 
bahsettiğimiz bu yazıyı kaçırmayın. 

Kitap /Film ekimizin bu ayki teması ‘polisiye’. 
Polisiye konulu film ve kitaplardan bir seçki 
sunduk sizlere. 

“Yemek Kültürü” köşemizin bu ayki misafiri 
Kebap oldu. Yazının sonunda harika bir tarif 
var. Şimdiden afiyet olsun.

12. sayıda buluşmak ümidiyle.

ölgesel Amatör Ligi (BAL)’da 8. Grupta 
Sakarya ilinden 3 takım bulunuyor. 

Puan durumuna bakıldığında Serdivanspor, 
rakipleri Kocaalispor ve Karasuspor arasında 
üstünlüğünü koruyor. Sakarya takımlarından 
Karasuspor’un sadece 1 puanı bulunmakta. 
Sakarya ekibi Kocaalispor ve Serdivanspor 
arasında ise ciddi bir çekişme söz konusu. 

12 Martta Kocaalispor deplâsmanına çıkan 
Serdivanspor, müsabakadan 1-0’lık galibiyet 
ile ayrılarak taraftarlarını mutlu etti. Mart 
ayına 2 de 2 ile başlayan Serdivanspor, 
Sakarya takımları arasında avantajlı durumda 
gözüküyor. Kalan maçlarını da puan 
kaybetmeden geçmek isteyen Serdivanspor, 
ligde kalmak için her şeyini ortaya koyuyor.

akaryaspor’da son haftalarda alınan 
kötü sonuçlar ve son olarak da 4-0 sona 

eren Etimesgut yenilgisi sonrasında beklenen 
gelişme oldu ve yönetim, teknik direktör 
Yavuz İncedal ile yolları ayırma kararı aldı.
Vakit kaybetmeden yeni hocasını belirleyen 
Sakaryaspor, bitime 7 hafta kala takımı genç 
teknik adam İlhan Var’a emanet etti. Daha önce 
Sakaryaspor’da Yılmaz Vural’ın yardımcısı 
olarak görev yapan İlhan Var, teknik direktör 
olarak ilk kez Sakaryaspor’da görev alacak.

Sakaryaspor’un yeni teknik patronu İlhan 
Var, “Sakaryaspor’da iyi işler yapmaya geldik. 
Şehrimizin takımına ağabeylik yapacağız. Bize 
güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi. Biz 
de yeni teknik direktöre ve takıma başarılar 
diliyoruz.

vrupa Şampiyonu milli kick 
boksçu Ömer Faruk Avcı, 

Tayland’da düzenlenen turnuvada 
şampiyon oldu. Ömer Faruk, 
gösterdiği performansla da herkesi 
büyüledi.

Tayland’ın en büyük ve en 
prestijli turnuvasında 67 kiloda 
mücadele eden Ömer Faruk, 
İsveçli rakibi Th aice karşısında 5 
raunt dövüşerek turnuvayı zirvede 
tamamlayarak şampiyon oldu.

Tayland’da başarılı bir turnuva 
geçiren milli sporcumuz 7 Nisan’da 
ilimize gelecek ve 8 Nisan’da milli 
takım kampına katılacak.

Serdivanspor
Zirve’de

Sakaryaspor’a
Yeni Hoca

Şehrin
Gururu

B S A

SPOR

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

İlhan Var


