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MÜZİK KÜLTÜRÜ

irçoğunuzun ilk defa karşılaştığı bu 
ismi, yadırgamış olabilirsiniz. 

Ancak çizgi filmlerle hemhâl olmuş bir 
çocukluk dönemi geçirdiyseniz eminim ki 
Franz Liszt’in gönlünden taşıp ellerinde 
somutlaştırdığı nağmeleri “Bugs Bunny” 
veya “Tom ve Jeryy”  çizgi filmleri vasıta-
sıyla zevk eylemişsinizdir. 

Zira batı menşeili eski çizgi filmlerde sıkça 
karşılaştığımız klasik müziklerin bestekâr-
larından biridir Franz Liszt.  

1811 Macaristan doğumlu olan sanatçı, 
müzik eğitimine piyano ile başladı ve 
ilerleyen yıllarda bu enstrümanla beraber 
birçok şaheser bıraktı. Dünya’nın birçok 
yerinde konserler verdi.  1840-1847 yılları 
arasında çıktığı dünya turnesinde, konser 
verdiği ülkelerden biri de Osmanlı Devle-
ti’ydi. Sultan Abdülmecit Han’a Çırağan 
Sarayı’nda konser verdi. 

Büyük Jest

Frederic Chopin, Franz Liszt’in çağdaşı bir 
piyanisttir. Mamafih, Liszt oldukça meş-
hurken, Frederic Chopin hak ettiği ilgiye 
ulaşamamıştır. 

Bu durumu fark eden Franz 
Liszt büyük bir konser tertip 
eder ve döneminin mü-
zik otoritelerini konsere 
çağırır.  

Herkes O’nun yeteneği 
ve başarılarından bahse-
derken, nasıl bir konserle 
karşılaşacaklarını da ara-
larında tartışmaktadırlar. 

Zira Liszt her bir konserde ayrı sürprizler 
yapmaktadır dinleyicilerine. 

Bu konserde bir farklılık yapılır ve kan-
diller söndürülür.  Zifiri karanlık salonda 
insanlar heyecanla beklemektedirler. Ve 
müzik başlar... 

Parmaklar piyanoda gelir gider ve bir anda 
sessizlik olur, kandiller yanar. Alkışlama-
lar daha yeni başlamışken aniden kesilir. 
Vaziyet ziyadesiyle karışıktır. 

Franz Liszt koltukta oturmakta, piyano-
nun başında ise Frederic Chopin bulun-
maktadır. 

Tüm dinleyiciler böyle bir yeteneği daha 
önce nasıl fark edemediklerini tartışmaya 
başlar ve Frederic Chopin’in şöhreti tüm 
Avrupa’yı sarar. 

Franz Liszt, Frederic Chopin’in hak ettiği 
ilgiyi görmesinde ve dünya tarihine ismini 
yazdırmasında en önemli etkendir.  

Şüpheli Ölüm

Hayatının çeşitli dönemlerinde ölüm 
tehdidi alan Liszt’in ölüm sebebi için her 

ne kadar zatürre hastalığı öne sürülse 
de birkaç kez uğramış olduğu sui-

kastler, ölümü için hala daha 
bir belirsizlik teşkil etmek-

tedir. 

Uğradığı suikastlerin 
sebebini kendisini kıs-
kananların icraası olarak 
göstermektedir. Kimin 

haklı olduğunu asla bile-
meyeceğiz.
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ost meclisinde 
yenen yemeğin, 
geçen vaktin hesa-

bı olmaz derler. 

Bu ay ki hikayemiz de 
yine böyle bir dost mec-
lisinde cereyan ediyor. 

Edebiyatçı ve musikişi-
nas bir zât olan Ah-
met Rasim Bey, 
bestekâr Tatyos 
Beyefendi 
ile çok yakın 
arkadaşlardır 
ve vakitlerinin 
çoğunu beraber 
geçirirler. 

İki dost arasındaki bera-
berliklerin gece geç saat-
lere kadar devam etme-
si,  Ahmet Rasim Bey’in 
zevcesini epey rahatsız 
etmeye başlamış olacak 
ki evde bir huzursuzluk 
baş gösterir ve ciddi bir 
vaziyete bürünür. 

Yine bir gün evden çıka-
cakken zevcesi Ahmet 
Rasim Bey’e hitaben, 
“Sakın geç kalma, erken 
gel!” der. Bu ikazın akşa-
mına da Tatyos Efendi 
ile muhabbete dalan 
Ahmet Rasim Bey, âdeti 
olduğu üzere eve geç 
kalır. 

Bu sefer ciddi bir mah-
cubiyet hisseder ve 
zevcesinin “Sakın geç 
kalma erken gel!” ikazın-
dan ilham alarak bir şiir 

yazar ve yakın arkadaşı 
Tatyos Efendi de uş-
şak melodilerle bu şiiri 
besteler. 

Nihayetinde hala daha 
diller de olan, kulaklar-
da çınlayan bir gönül 
alma şarkısı olarak hafı-
zalara nakş olur. 

Uşşak makamın-
daki bu eseri 
Melihat Gülses 
Hanım’dan din-
lemenizi tavsiye 

eder musiki dolu 
günler dilerim.

Bu akşam gün batarken 
gel 

Sakın geç kalma erken 
gel

Aman geç kalma erken 
gel

Tahammül kalmadı 
artık

Aman geç kalma erken 
gel

 

Cefâ etme bana mâhım 

Sonra tutar seni âhım 

Üzme beni şivekârım 

Aman geç kalma erken 
gel

Sakın geç kalma erken 
gel

ndülüs’ten gelen bir ha-
reket, sert ve saldırgan, 

ateş gibi sıcak ve yakıcı. 

Yükselen sesler, ayak ve 
ellerle tutulan ritim, gitar ve 
dans. Endülüs medeniyetinin 
ortaya koyduğu mükemmel 
bir form: “Flamenko”. 

Kelime kökeni itibariyle Fla-
menko, “felah minkum” yani 
Türkçe karşılığı “sizden olan 
çiftçi” anlamına gelen Arapça 
kelime grubundan türemiştir. 

“Felah minkum” kelimesi bu 
müziğin doğuşunun sebebini 
gayet net açıklamaktadır esa-
sında. Zira, buradaki anahtar 
kelimemiz “çiftçi”dir. 

Neredeyse dünyanın her 
yerinde hor görülüp, dışlan-
mış çingenelerdir, bu müzik 
formunun mimarları.  

18. yy. İspanyasında da du-
rum farklı değildir. 

Çingeneler de genellikle ağır 
ve yorucu işlerde çalıştırılan 
proleteryaya dâhildir. 

Toplumdan dışlanan ve hakir 
görülen bazı Arap ve Yahudi-
ler de zamanla çingenelerle 
beraber kamplaşmaya ve 
derttaş olmaya  başlarlar. 
Acılarını ve dertlerini aynı za-
manda neşe ve mutluluklarını 
melodik cümlelerle haykıran 
bu topluluk, zamanla bu mü-
ziğin ritmine uygun olarak bir 
de dans geliştirirler. 

Nihayetinde “Flamenko müzi-
ği ve dansı” bir bütün hâlinde 
acının ve zorluğun peyda et-
tiği sertliğin; neşenin ortaya 
çıkardığı coşkunun sembolü 
olarak İspanya medeniyetinin 
köşe taşları arasına katılmış 
olur.

Türkiye’de de popüler şarkıcı-
ların çoğu bu formdan etki-
lenmektedir. 

Flamenko formu ile yeni ta-
nışacaklara, Kerkük yöresine 
ait olan “Evlerinin önü boyalı 
direk” türkümüzü Flamen-
ko’ya uyarlayarak icra eden 
Öykü-Berk ikilisinin yapmış 
olduğu çalışmayı dinlemenizi 
tavsiye ederiz. 
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GELENEKSEL SANATLARIMIZ

özlükte “yazmak, çizmek, kaz-
mak, alamet koymak” anlamla-

rındaki Arapça hatt mastarından türe-
yen hat kelimesi, terim itibariyle “Arap 
yazısını estetik ölçülere bağlı kalarak 
güzel bir şekilde yazma sanatı” anlamın-
da kullanılmıştır.

Müstesna Bir Yeri Var

İslam sanatları içerisinde hat sanatı-
nın müstesna bir yeri vardır. Bu sanat 
yüzyıllar boyu daimi bir ilgiye mazhar 
olmuş ve İslam medeniyetinin sembo-
lü haline gelmiştir. İslam dininin yazıya 
verdiği önem, yazının sanatsal olarak 
gelişmesini sağlamış, her dönem devlet 
yönetimi tarafından da destek bulmuş-
tur.

Hat sanatının kazandığı estetik kıymet-
leri açıklamadan önce, güzellik kavramı 
üzerinde durmak gerekir. Çok eski za-
manlardan bu yana, estetikçiler sanatta 
güzelliğin kaynağı, mahiyeti ve boyutla-
rı hakkında çeşitli teoriler geliştirmişler 
ve güzelliği organik ve maddî güzellikler; 
renk, şekil, ses ve hareketlerin güzelliği; 
fikrî ve manevî güzellikler olmak üze-
re çeşitli sınıfl ara ayırmışlardır. Ayrıca 
güzelliği daha iyi anlamak ve açıklamak 

için güzelin lâtif, yüce, hoş, mükemmel, 
faydalı, hakikat ve ahenk gibi diğer es-
tetik değerlerle mukayesesi yapılmıştır.

Çok Yazmakla Kıvam Bulur

Daima güzele ulaşma gayretinin sonu-
cu olarak hat sanatı, kamış kalemi ve is 
mürekkebinin iş birliği ile insan elinin 
meydana getirdiği çizgisel bir saltanat 
haline dönüşmüştür. İslam yazısındaki 
bu sanatsal estetiğin kaynağını ortaya 
koyma açısından Hz. Ali’nin su sözü ak-
tarılmaya değerdir. “Yazı, üstadın öğre-
tisinde (mesk) gizlidir, çok yaz-
makla kıvam bulur; İslam 
dini üzere olmakla devam 
eder.”

İslâmiyet’in doğuşu 
sırasında kullanılan 
Arap yazısı çok basit 
ve iptidai idi. Buna 
“Ma’kilî” yazı denirdi. 
Ma’kilî yazı, zamanla 
daha muntazam ve köşeli 
harfl erle yazılmaya başlanmış-
tır ki bu yazıya ilk defa kullanılmaya 
başlandığı şehirden dolayı “Kûfî Yazı” 
denmiştir. 

10. yüzyılda İbn-i Mukle, Ma’kılî ve 
Kûfî yazılardan parçalar alarak “Nesih” 
ve “Sülüs” yazıyı icat etmiştir. 13. yüz-
yılda, Türk asıllı olan Yakut Mus’tası-
mi’nin yazı alanında görülmesi ile yazı 
sanatı yepyeni bir görünüm kazanır. 
Kendisine kadar hattatlarca düz olarak 
kesilen kamış kalemin ucunu eğri kese-
rek “Aklâm-ı Sitte” diye adlandırılan ana 
çeşitlerin yaratıcısı olur.

Hat Çeşitleri Nelerdir?

Hattatlar birkaç çeşit yazıyla yetinme-
yip birçok yazı çeşidi geliştirmiş-

lerdir. Ma’kîli, Kûfî, Aklâm-ı 
Sitte (=Altı Kalem); Sü-

lüs, Nesih, Muhakkak, 
Reyhânî, Tevkî’, Rıkaa’, 
Aklâm-ı Sitte dışında 
gelişen yazılar; Ta’lîk, 
Dîvânî, Celî Dîvânî, 
Rik’a, Nesta’lîk, Siyakat, 

Tuğra, Fermanlar, Nask 
ve Aynalı yazılardır.

Hat sanatında kullanılan birim ölçü 
noktadır. Her yazı çeşidinin kendi-
ne özgü bir noktası vardır. Harfl erin 

S
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HAT SANATI

yazılmasında, 
satırların 
aralarının 
ayarlan-
masında, 
yazıların 

açılarının 
tespitinde 

nokta esas 
ölçü kabul edilir.

Hat Eğitimi

Hat sanatıyla uğraşan kişiye “güzel yazı 

yazan sanatçı” anlamına gelen “hattat” 
adı verilir. Hattatlar yüzyıllar boyu us-
ta-çırak ilişkisi içinde yetişmişlerdir. 
Hat sanatını öğrenmeye heveslenen 
kişi bir hattattan ders alır. 

Başlangıçta alıştırma niteli-
ğinde çalışmalara dayanan 
ve “meşk” adı verilen bu 
dersler tek tek harfl erin 
yazılışının öğrenilmesiyle 
başlar, harfl erin birleşme 
biçimleriyle, sözcüklerin 
ve tümcelerin yazılış tarz-

larının öğrenilmesiyle sürer. Ortalama 
üç beş yıl veya gereken süre sonunda 
hattat adayı iki ya da üç hattatın önün-
de yahut hocasına yazı yazarak bir çeşit 
sınav verir. Hattatlar bu yazıyı beğe-

nirlerse altına imzalarını koyarlar. 
Buna, başarı ya da izin belgesi 

anlamına gelen “icazetna-
me” adı verilir. 

İcazetname almamış kişi 
hattat sayılmaz, dolayı-
sıyla yazdığı bir yazının 

altına adını koyamaz.

akarya Üniversitesi Gelenek-
sel Türk Sanatları Bölümü’nde 

Hat Anasanat Dalı’nda eğitim al-
maktayım. Öncelikle Hat Sanatı’nın 
Kur’an-ı Kerim etrafında meydana 
gelen ve gelişen bir sanat olduğunu 
bilmemiz yerinde olur. Bu sanatı yani 
Allah’ın kelamını en güzel şekilde 
yazmak ve gelecek nesillere aktarmak 

adına bu coğrafyada nice büyük usta-
lar, hattatlar yetişmiştir. Söz konusu 
durumun neticesinde de usta çırak 
ilişkisiyle ve geleneksel yöntemlerle 
yetişen hattatların izinden giderken 
aldığım eğitim vesilesiyle rehberimizi 
en güzel şekilde okumaya, anlamaya, 
yazmaya ve aktarmaya imkân bul-
maktayım.

üzel Sanatlar Fakülte-
si, Geleneksel Türk Sa-

natları Hat Ana Sanat Dalı 4. 
Sınıf öğrencisiyim. Beni Hat 
Sanatına yönlendiren etken 
manevi aşkın inançla doğan 

estetik yanı oldu. Hat, meşk 
ile ruhun derinliklerine yol-
culuğun adıdır. Nokta ile 
başlayıp belli ölçülerle şekil-
lenen İslam Sanatlarının baş-
langıcıdır. Elif harfinin yarım 

nokta öne eğilmesindeki hik-
met, Yaradan’a olan edepten 
kaynaklanır.  Gelenekten ge-
leceğe aktardığımız bu sanat 
alanında bir zerre olabilmek 
umuduyla...

akarya üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fa-

kültesi Geleneksel Türk Sa-
natları Hat Ana Sanat Dalı 
2. sınıf öğrencisiyim. Be-
nim bu dalı seçmemi sağla-
yan, bu sanata yönlendiren 
harfl erin insanı içine çeken 
manevi atmosferi oldu. Hat 
sanatı yalnızca bir görsel 

şölen olmayıp aynı zaman-
da insana yol gösteren ma-
nevi bir hazinedir. Benim 
amacım ise bu hazineyi en 
güzel şekilde yazmak ilahî 
mesajları hayatıma tatbik 
etmek ve bu dünyadan gö-
çüp giderken geriye manevi 
bir iz bırakmak.

Usta - Çırak

Hat, Meşk

Manevi İz Bırakmak

İlişkisi

Ve Ruh

İstiyorum
S

S

Furkan Erinç

Elif Özçelik

Büşra Dağdelen

Bu sanat yüzyıl-
lar boyu daimi 
bir ilgiye maz-
har olmuş ve 

İslam medeni-
yetinin sembolü 
haline gelmiştir. 
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erdivan Ajans olarak bu ayki köy du-
rağımız Kızılcıklı Köyü oldu. Muh-

tar Ali Turhan Bey, köy gezintimizde bizlere 
eşlik etti. Muhtarımızla Kızılcıklı hakkında 
kısa bir söyleşi de yapma imkanı bulduk. 

Köyün nüfusunun çoğunluğu Manavlardan 
ve Bulgaristan göçmeni muhacirlerden olu-
şuyor. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancı-
lıktan sağlıyor. Kızılcıklı köyü ismini, muha-
cirler hoşafı sevdiğinden olsa gerek, kızılcık 
ağaçlarının çok fazla olmasından almış. Köy-
de çoğunlukla hayvan yemleri yetiştiriliyor. 
Hayvancılıkta ise besi hayvanları tercih edi-
liyor. 

Köyün nüfusu 390 civarı olup göç almıyor ve 
göç vermiyor. Hane sayısı 95. Köyde bir de 
okul var. Fakat çok talep olmadığı için kapat-
mışlar. Şuan atıl durumda.

Emekliler Köyü

Nüfusun çoğunluğu emeklilerden oluşuyor. 
Genç nesil köyde değil. Gençler şehir merke-
zini tercih ediyorlar. Fakat şehri tercih eden-
lerin büyük kaybı var. Ne yazık ki bu muh-

teşem havayı ve manzarayı gittikleri yerde 
bulamıyorlar. 

Eğitim taşımalı sistem olarak devam ediyor. 
Aslında bu şirin köy okulunun faal olması-
nı yeğlerdik. Ne yazık ki günümüzde birçok 
köyde olduğu gibi, Kızılcıklı Köyünde de, eği-
tim şehir merkezine kaymakta. 

Sakarya merkeze 18 km uzaklıkta olan köyde 
ulaşım saat başı belediye otobüsleri ile sağ-
lanmakta. Köyün iklimi, Karadeniz iklimi 
etki alanı içerisinde bulunuyor.

Köy mezarlığındaki mezar taşlarında yakla-
şık 200 yıl önce tersanelerde çalışmış köylü 
şahısların isim ve tarihleri mevcut. Köyün 
mezarlığı adeta tarih kokuyor. Araştırmacı-
ların bu mezarlıkları incelemesi şart. 

Köye komşu olan alçak kesimlerdeki yer-
leşim birimlerinde sıtma salgını nedeniyle 
epeyce kişi vefat etmiş. Bu sebeple Kızılcıklı, 
yüksekçe bir tepe üzerine kurulmuş.

Köyün gelenek ve görenekleri halen diri bir 
şekilde yaşatılıyor. Misafirperver, samimi 

KIZILCIKLI KÖYÜKIZILCIKLI KÖYÜ
MİS GİBİ HAVASI, EŞSİZ MANZARASI İLE

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com

S

DOSYA

‘‘Kızılcıklı köyü 

ismini, muha-

cirler hoşafı 

sevdiğinden  

olsa gerek, kı-
zılcık ağaçla-
rının çok fazla 

olmasından al-

mış. 
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ve candan olan köy halkı sizlere hasret kal-
dığınız insani halleri hatırlatıyor. Yerleşik ve 
göçmen kökenli halkın yemek kültürü çev-
re köyler ve gelenekleriyle etkileşim altında 
olup, değişip kendini yenilemekte. 

Köy halkı birbirine sımsıkı bağlı desek abart-
mış olmalıyız. Herkes birbirini tanıyor ve 
kimse diğerinden şikayetçi değil. Bir arada ve 
samimiyet ikliminde büyümüşler, nasıl şika-
yetçi olsunlar ki? Komşusuna bakan kendini 
görüyor. 

Belki de küçüklüğünde beraber maç oynayan 
çocuklar şimdi kahvede muhabbet ederek 
torunlarının hallerinden bahsediyorlar. Be-
raber sofralar kurulmuş, beraber düğünler 
yapılmış burada. Hep birlikte gülüp, birlikte 
üzülmüşler. Bu sebeptendir ki güvenilir bir 
komşuluk ilişkileri var. Köy halkı gönül ra-
hatlığıyla kapısını kilitlemeden çıkabiliyor.

Köyde Bahar Neşesi

Bizim köyü gezdiğimiz sıralarda, köyde yaz 
neşesi vardı adeta. Uzun süren kış ayları bit-
mişti. Köyün üzerini örten kara bulutlar git-
miş, yerini masmavi gökyüzüne bırakmıştı. 
Bu masmavi havalar sadece gündüzü aydın-
latmıyor, aslında ruhumuzu aydınlatıyordu. 
Kıvrıla kıvrıla akan derenin suları coşmuş, 
vadi rengârenk tomurcuk ve çiçeklere bürün-
müştü. Sıcacık ev yapımı ekmeklerin o taze 

maya kokusu, kuşların cıvıltısı baharı müjde-
liyordu. Köye bahar geliyordu bütün çiçekler 
baharın heyecanıyla tomurcuklanmışlardı. 
Mis gibi havası ve bol yeşillikleriyle Kızılcıklı 
köyü bize huzur verdi. 

Kızılcıklı köyü konumu itibariyle yemyeşil 
çimenleri,  envai çeşit çiçekleri ile sizlere ba-
harın her tonunu tattırıyor. İnsanın buraya 
yerleşip yaşlanası geliyor. İnsan yaşlanmak 
ister mi? Buralardaysanız isterseniz. 

Şehir hayatında ne yediğimizi bilmezken 
Kızılcıklı köyünde çiftçi amcam domatesini, 
biberini  kendisi yetiştiriyor. Tabiatın farkın-
dalar, o muhteşem toprağın birbirinden gü-
zel nimetlerinden faydalanıyorlar. 

Şehrin bütün gürültüsünden, kalabalığından 
uzakta sakin, huzurlu, dingin bir hayat yaşı-
yorlar. Özenilmeyecek gibi değil. Şehirde ya-
şayanlar ise her an trafik, gürültü, yoğunluk 
içerisinde sıkışıp kalmışlar. Kızılcıklı köyü 
kendini dinlemek isteyenler için biçilmiş 
kaftan. 

Piknik sepetini hazırlayıp domatesi, salatalı-
ğı, biberi, peynir ekmeği ile ailecek güzel bir 
gün geçirmek istiyorsanız Kızılcıklı köyüne 
uğramalısınız. Samimi halkı ve tertemiz ha-
vasıyla harika bir gün sizleri bekliyor. Yolu-
nuz Kızılcıklı Köyüne düşerse uğramadan 
geçmeyin.

KIZILCIKLI KÖYÜ

Köyün nüfusunun ço-

ğunluğu Manavlardan 
ve Bulgaristan göçmeni 

muhacirlerden oluşuyor. 

Köy Muhtarı:
Ali Turhan
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RÖPORTAJ

fendim musiki bir “zehir” ise bu zehri 
ilk nerede tattınız?

Bu zehri ilk defa ne zaman tattığımı tam olarak 
hatırlayamıyorum ama ailemden öğrendiği-
me göre, üç yaşından itibaren, radyoda 
dinlediğim şarkıları eksiksiz söyler-
mişim. Tabi çok net hatırlamıyorum 
o yaşlarımı. Ayrılık yaman kelime / 
Benzetmek azdır ölüme / Kim uğrar-
sa bu ‘sülüme’” dermişim. Artikülas-
yon olarak zor bir kelime olduğu için 
beceremiyorum demek ki zulüm de-
meyi. “Ne söyledin bir daha de bakayım!” 
derlermiş bana. Tabi ben de bir enayilik oldu-
ğunu anlarmışım susarmışım hemen. 

Adeta zehirli doğmuşum ben. Bu arada “zehir” 
diye tabir ettiğimiz o şey, aslında meseleye çok 
odaklanmanın, meselenin tam manasıyla içeri-
sinde olmanın bir ifadesi. 

Sizden bir musiki tanımı duymak isterim.

Musiki, Cenâb-ı Hak tarafından bir artı değer 
olarak verilmiş “duyum ve ritim” kabiliyetlerinin 

bir araya gelmesiyle, insanda oluşan bir isti-
dat. Anadolu’muzda özellikle, bahsetti-

ğimiz istidada sahip olan, Cenâb-ı Hak 
tarafından kendileri artı değer bahşet-
tiği kulların bir araya gelmeleri ile olu-
şan kültürel yapılar mevcut. Özellikle 
Urfa’da “sıra geceleri”, Konya’da “otu-

rak âlemi”, Bursa’da “gezek” isimlerini 
almışlar. 

“İyi de, Ne İş Yapacaksın?”

Kimi şiir okur, kimi gazel okur, kimi şarkı söyler, 
kimi enstrümanını çalar, ama o halkadan yöre-
nin kaliteli bir kültürü elde edilir. Bu kişiler bu 
tür sosyal ortamlarda kendilerinde mevcut olan 
bu donanımları “fi sebilillah” oradaki halka ak-
tarmak ve paylaşmak adına bir araya gelirler. 

Röportaj: Ahmet Musa Bala ahmetmusabala@gmail.com

SANATÇI PİYASAYI DEĞİL, KALİTEYİ 

TAKİP ETMELİ

E

Tanıyalım

Ahmet Özhan, 1950 
Şanlıurfa doğum-
ludur. 60’lı yılların 
sonlarında İstanbul 
Belediye Konser-
vatuarı ve Üsküdar 
Musiki Cemiyeti’nde 
müzik eğitimini 
tamamlamıştır. 
Popüler ve klasik 
Türk müziğinin yanı 
sıra, 80’li yılların 
başından itibaren 
tasavvuf müziği ça-
lışmaları ile ülkesin-
de yeni bir akımın 
da öncüsü olmuş, bu 
alanda da üretim ve 
araştırmaları devam 
etmektedir. Pek 
çok şehir ve ülkede 
konserler vermiş ve 
1998 Yılında “Devlet 
Sanatçısı” unvanı 
almıştır.

Adeta ze-
hirli doğ-
muşum 

ben

Ahmet Özhan ile çok istifade ettiğimiz bir mülakat gerçekleştirdik. 
Mülakattan ziyade bir muhabbet şeklinde devam eden sohbetimiz 

esnasında, kendisine musikiye duyduğum alakadan bahsederken, Ah-
met Bey “Ohoo! Sen zehirlenmişsin.” demişti gülerek. Bunun üzerine 

ilk sorumuzu kendisinin tâbiri ile sorduk.
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AHMET ÖZHAN

Bugünkü gibi profesyonel olarak para 
karşılığı bir aktarımdan ziyade bahsetti-
ğim kültürel ortamlardan aktarım daha 
etiktir. Büyüklerimden bunun daha doğ-
ru olduğunu duydum.

Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi ile 50 
yıla dayanan çok eski bir birlikteliğimiz 
var. 73 senesinde bir Ahmet Özhan feno-
meni olarak tanınır ve bilinirken, bana, 
“Tamam, bunlar iyi, güzel, hoş da sen ne 
iş yapacaksın?” diye sordu. Hâlbuki ben 
para kazanıyordum, şanım vardı, şöhre-
tim vardı. Burada bana öğretmek istediği, 
bana anlatmak istediği neydi? Bunların 
meslek olmayıp, mesleğin insanlara baş-
ka türlü hizmetle mümkün olduğunu; bu 
tür şeylerin de Cenab-ı Hakkı’n Vahhab 
isminden dolayı insanlara hibe ettiği me-
seleler olmak itibariyle değerlendirilmesi 
gerektiğini söylemişti.

İlham aldığınız, okuyuş ve tavır ola-
rak etkilendiğiniz isimler var mı?

Çok sevdiğimden, çok dinlediğimden, 
çok meraklı olduğumdan, sürekli takip 
ettiğimden dolayı bir dönem Alâeddin 
Yavaşça’dan başka bir şey dinlemezdim, 
yasak edilmişti bana. Çünkü Alâeddin 
Yavaşça yegâne tavır alınacak kadim bir 
kaynaktır. Ahmet Recep Bey bana, yetiş-
me dönemimde, henüz on yedi yaşınday-
ken “Alâeddin Yavaşca’dan başka kimseyi 
dinlemeyeceksin, ben dâhil” diyerek tam 
bir üslup sahibi olabilmem için bu şekilde 
tavsiyede bulunmuştu. 

Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde rahmetli 
hocamız Emin Ongan’ın fevkalade yük-
sek seviyedeki hocalığı ve tesir eden ki-
şiliğiyle çok ciddi olarak musikinin güzel 
eserlerini meşk ettik. Daha sonra Ata 
Gündüz Kutbay ve Cinuçen Tanrıkorur 
ile yakın oldum, meşkler yaptım.

Tasavvuf Musikisini Karagümrükte 
Meşk Ettik

Tasavvuf musikisinde Karagümrük’teki 
Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştır-
ma ve Yaşatma Vakfı’na gelinceye kadar 
tek tük babamdan tevarüs eden şeyler 
vardı. Konservatuarda dini musiki dersi-
mize Sabahattin Volkan gelirdi, onunla 

beraber geçtiğimiz eserler de vardı. Tüm 
bunların yanında Karagümrük bir derya 
gibi var oldu. Derununda saklı olan cev-
her, bizim dönemimizde açığa çıktı ve 
yüzlerce binlerce eser kaydedildi, nota-
ya alındı. Tasavvuf musikisini biz orada 
meşk ettik ve dinledik.

Daha sonra, 1980’lerin başında bir tasav-
vuf müziği kaseti yapmıştım Tercüman 
Gazetesi’ne. Milyonlarca dağıtılan bir 
eser oldu bu kaset. Bu ilgi ve alaka kon-
ser serüvenin kıvılcımını peydah etti.  84 
yılında da Şan Müzikholü’nde sahneye 
tasavvuf müziği koyarak bu süreci başlat-
mış olduk. Bu güne kadar da hem klasik 
müzik, hem güncel müzik, hem tasavvuf 
müziği çalışmaları devam edip geliyor.

Tek Tercihim Musikiydi

Meslek olarak bu işe sizi iten neydi? 
Profesyonel sahne hayatınız ne za-
man başladı?

Beni hiçbir şey bu mesleğe itmedi, çünkü 
başka yapacak hiçbir şeyim yoktu. Mü-
zikten daha iyi becerdiğim başka hiçbir 
şey yoktu yani. Bir ara “cumhurbaşkanı” 
olayım dedim, sonra baktım ki zevksiz 
bir şey, olmadım (gülüyor). Hâsılı beni 
bir şey itmedi, kendimi zaten onun için-
de buldum, tek tercihim musikiydi. Hani 
üniversite tercihlerinde bazı öğrenciler 
vardır tek tercih yapar kapatır. Benim 

de tek tercihim vardı; müzik. O bahtım-
mış benim; Cenab-ı Hak kolaylaştırdı. 18 
yaşından beri profesyonel olarak musiki 
icra ediyorum.

Aileniz ya da çevreniz başka bir mes-
leğe yönlendirmediler mi? Nasıl kar-
şıladılar bu seçiminizi?

Yok, başka bir şey olamayacağımı onlar 
da sezmiş. “Bundan ne doktor ne mühen-
dis olur” dediler, “bundan olsa olsa çalgıcı 
olur” dediler (gülüyor). Hiçbir tepki alma-
dım yani, ailem destekledi beni.

Konserlerinizde dikkat ediliyor ki 
dört nesle hitap ediyorsunuz. Bunu 
nasıl sağladınız? 

Ben öyle bir plan kurup da onu gerçekleş-
tirmiş değilim. Öyle oluştu, yani ben ma-
sumun burada hiçbir dahlim yok. 

70’li yıllarda, sonra 80’lerin sonu ve 
90’ların başında genç kızlar “Annem sizi 
çok seviyor” diye gelir ve benimle resim 
çektirmek isterlerdi. Şimdi genç kızlar 
yine geliyor “Anneannem size bayılıyor” 
diye (gülüyor). Böyle bir trend var yani. 
Allah’a şükür Hızır Aleyhisselâm’a dön-
düm ben (gülüyor). 

Her nesil beni görüyor. Cenab-ı Hakkı’n 
lütfu keremi böyle, hakikaten  60’ların 
sonundan beri popüler bir insanım, yo-

Ben bir başka kimseye benzemek durumunda değilim. 
Benzememeye gayret ederim değil, zira Allah bir yarattı-

ğını bir daha yaratmaz ki. Bir, iki kere tecelli etmez.   

“ “
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rulmaya başlamış bir insanım. Neredeyse 
2000’ler bitecek hala devam ediyor efen-
dim hadise, elhamdülillah. Önemli olan 
bu yılların nefsaniyetle değil de Cenab-ı 
Hakk’a hizmet, yani kulluğunu yaşamak 
esprisinde olması. Bu şans. Herkes böyle 
olabilir diye bir kayıt yok.

Daha uzun sahne hayatı ve ömür ni-
yazımız daimdir, ancak bir veliaht 
düşünüyor musunuz?

Eyvallah, yani ben kimsenin 
veliahdı değilim ki benim ve-
liahdım olsun. Ama kabiliyetli 
kardeşlerimin hepsini tebrik 
ve takdir ederim. Hepsi al-
sınlar, yürüsünler. “Dört nesle 
hitap ediyorsun” dediniz. Allah 
sağlık sıhhat verirse beşinci nesle 
de hitap edeceğim inşallah. Allah’a şükür 
görüyorsunuz performansım ortada, ha-
yatım ortada. Ben işimi seviyorum. Şöh-
reti değil, işimi seviyorum. İşimi sevdi-
ğim için de şöhretim devam ediyor. Ama 
şöhreti seversem bu çabuk tükenir. Yani 
böyle parlayıp geçmek mesele değil, asıl 
mesele kalıcı olmak. Ben kimsenin veli-
ahdı olarak yetişmedim. Bana ilk çıktığım 
zamanlar “Zeki Müren’i taklit etmezsen 
bir halt olamazsın” derlerdi. Ama ben 
hiç kimseyi taklit etmedim. Ben Cenâb-ı 
Hakkı’n esmasının açığa çıkışıyım. 

Şahsiyet Eksikliği Olanlar Taklit 
Ederler

Ben bir başka kimseye benzemek duru-
munda değilim. Babam olsa benzemem. 
Benzememeye gayret ederim değil, zira 
Allah bir yarattığını bir daha yaratmaz ki.  
Bir, iki kere tecelli etmez. Bizim öyle bir 
derdimiz yok Allah’a şükür. Şahsiyet ek-
sikliği olanlar taklit ederler. 

Alaeddin Hocanın yüzüne de söylemişim-
dir, şarkı söylerken bir kulağım da onun 
sesi olurdu. Buna rağmen onun etik ta-
banında ben kendi yorumumu yaparım. 

Mesela “Mevlâna’nın Dilinden” adlı bir 
çalışmamız oldu. Dinleyenleriniz vardır 
belki. Bu hiçbir şeye, hiçbir kimseye ben-
zemez çünkü öyle bir yorum hiç kimse 
tarafından yapılmadı. Öyle bir konsept 
yok. Yani bir tane Ahmet Özhan, bir Ah-
met Özhan gibi her şeyi okumaz. Esere 
göre, konsepte göre ben onu yorumlarım. 
Tek bir yorumla her şeyi okumam.

Bir Eseri Okumak, Ona Hayat 
Vermektir

Yorum o eserin ruhudur. Onun 
ruhunun farkına varırsın, son-
ra o ruhu canlandırırsın. Onun 
için bu iş kolay bir iş değil, zan-

nedildiği gibi. Bu bir şeye hayat 
vermektir. Cenâb-ı Hak diyor ki 

insana, “Ben sana ruhumdan ruh 
üfürdüm”. Sen bir esere kendi ruhundan 
ruh üfürürsün. O eser öyle ortaya çıkar 
işte ve böyle yorumlanır. Öyle langur lun-
gur okunmaz hiç bir şey.

Şarkı bir hayattır, bir senaryodur. Ona 
sen can vereceksin, onu canlandıracak-
sın. O şarkıyı yaşayacaksın. Yaşayamaz-
san karşıya geçmez. Şarkıları yaşaya-
mazsan dört nesil devam ettiremezsin. 
Sanatçı kaliteyi takip etmelidir, piyasayı 
değil. Bu ayırt edilmelidir.

Sinema oyunculuğu tecrübeniz de 
var. Oyunculuğu devam ettirmeyi 
düşünmediniz mi?

Sinema çok saygı duyduğum bir sanattır. 
Ama ikisini bir arada aynı seviyede sür-
dürmek kolay bir iş değildir. Ben müziği 
tercih ettim. Tasavvufi müzik çalışmala-
rını tercih ettim. Sinema yerine tasavvufi 
müzik konusunda çalışmalarımı arttır-
dım. Çünkü tasavvufi müzik çalışmaları 
benim için nevafil yani, farzların dışında-
ki bir nafileydi. 

Zor Zamanlarda Yaptık

Tasavvuf musikisi be-
nim için bir ibadettir, 
cihattır. 80’leri düşü-
nün 90’ları düşünün, 
memleketin en zor 
zamanlarında biz “Lâ 
ilahe illallah” diye or-
talıkta dolaşıyorduk. 
28 Şubatlarda, 12 Ey-
lüllerde biz tasavvuf 
musikisinin içerisin-
deydik. Dolayısıyla 
müzikte yaptığımızı 
sinemada yapma im-
kânımız yoktu.

“Müzik ibadettir” 
ifadesi müziğin dini 
ve lâdini olarak sı-
nıf landırılmasını 

yıkıyor o zaman?

Biz ideal nokta olarak madde, mana; dün-
ya, ahiret ayırımlarını tamamen yok et-
mişizdir. Yok edilmelidir. Çünkü Resulü 
Zîşan Efendimiz: “Dünyalığınız ahireti-
nizdir, ahiretiniz dünyanızdır. Bedenle-
riniz ruhlarınızdır, ruhlarınız bedenleri-
niz” buyurur. Yani madde ve ruh olarak 
görmek sadece bizim görü yetilerimizden 
kaynaklanıyor. 

Mesela biz insanlar bu boyutta binde 
dört ve binde yedi görme yetisi aralığın-
dan bakıyoruz kâinata. Bu da bize ışığın 
vurduğu katılaşmış olan atomik yapının 
şeklini beynimize aktarıyor ve biz onu o 
şekilde madde olarak görüyoruz. Fakat 
bunun hakikatini bilen kişi hiçbir şekilde 
maddeye madde olarak bakmıyor. Madde 
algısı içinde bakmaz. Ona o hikmetin bu 
boyutsal özellik adına o şekilde göründü-
ğünü, o şekilde kullanması gerektiğine 
bakar. Yani materyalist bir bakış açısıyla 
ele almaz konuyu. 

İnsanlar dünyada yaptıklarının karşılığını 
âhirette göreceklerdir. Bu sebeple dinî ve 
lâdinî diye bir ayrım söz konusu değildir. 
Lâdinî dediğin ne varsa dinin kuralları 
olarak karşına çıkacaktır. Dinî kurallarda 
mihenge yatırılacaktır ve netice itibariy-
le karşına çıkacaktır. Sana gösterilecektir 
negatif veya pozitif olarak. Öyle bir ayrım 
bizim için söz konusu olmamalı. İnşallah 
başarırız bunu. O yolda gayret sarf etme-
liyiz, o yolda yoğunlaşmalıyız. 

Son sorum şu olsun: Ahmet Özhan 
ne tarz müzikler dinler?

Gerektiği gibi icra edilmeyen gerek Klasik 
Türk Müziği ya da Batı müziği dinlenil-
mekten uzaktır. Kaliteli icrası olan Klasik 
Türk Müziği kanalımız da yok ne yazık 
ki. Bunun yapılması lazım. Yapılmadığı 
için ben de klasik batı dinliyorum. Temiz, 
kaliteli, yüksek seviyeli bir icrayı beynim 
kabul ediyor. Ama kalitesiz çalınmış bir 
Itri’yi beynim kabul etmiyor ve maalesef 
kaliteli çalınmış materyal yok kadar az. 
Ciddi bir yayın ortamı da olmuyor, ilginç 
olanı da bu. 

RÖPORTAJ

“Tamam, 
bunlar iyi, 
güzel, hoş 
da sen ne 

iş yapacak-
sın?” 
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KISA KISA
Yeni Bir Rekor
ABD Hava Kuvvetleri 
gelişmekte olan Maglev 
tren teknolojisindeki yeni 
hız rekorunun sahibi oldu. 
Geçtiğimiz yılda Japonlar 
603 km hızla rekoru kırmış-
tı, ABD ise rekoru çok daha 
ileriye taşıyarak 1020 km 
hıza ulaşmayı başardı. 

360° Roket
Artık bir roketin fırlatılma 
anını adeta oradaymış gibi 
izleyebiliyoruz. DeltaIV 
NROL-45 roketinin fır-
latılma anı 360° farkıyla 
YouTube’da.

Tesla’da Rekor
Nisan ayı başında resmen 
tanıtılan elektrikli oto-
mobil Tesla Model 3 rekor 
üstüne rekor kırıyor. İlk 24 
saatte 120 bin ön sipariş 
alan elektrikli otomobil ilk 
4 günde ise 232 bin adete 
ulaştı. Fiyatı 35 bin dolar ve 
üretime 2018’de başlanacak

Büyük Vurgun
Geçtiğimiz günlerde kimliği 
belirsiz kişiler Bangladeş’te 
bir bankaya yaptığı si-
ber saldırıda, 1 Milyar $ 
tutarında parayı çalma 
girişiminde bulundu. Banka 
saldırıyı erken fark ede-
rek hackerları sistemden 
uzaklaştırsada, 80 milyon 
$’lık bir kayıp verdiklerini 
açıkladı.

Kendi Şirketini Sildi
İngiltere’de yaşayan Marco 
Marsala, yanlışlıkla yazdığı 
5 karakterlik bir kod (rm-rf) 
yüzünden şirketinin yedek 
verileri dâhil bütün veri-
lerini sildi. Olayın acısını 
yaşayan Marco profesyonel 
veri kurtarma şirketleri-
ne gitmekten başka çare 
bulamadı.

18 TB’lık Harddisk 
Yeni nesil bilgisayarların 
çoğunda artık sabit disk 
olarak SSD kullanılması-
na rağmen depolama ve 
yedeklemede için genelde 
harddisk kullanıyoruz. 2 TB 
ile yetinemeyenler için 18 
TB’lık yeni nesil harddiskler 
2017 yılı içerisinde satışa 
sunulacak.

lkemizde henüz yay-
gın olmasa da, nesne-

leri internet yoluyla kontrol 
edebileceğimiz teknolojiler 
diğer ülkelerde oldukça 
yaygın. 

Peki, nedir bu ‘nesnelerin 
interneti’? 

Birbirleri ile haberleşen 
ve birbirleriyle iletişim 
kurarak, insanların haya-
tını kolaylaştıran teknoloji 
diyebiliriz. 

Artık ülkemizde de, “akıllı 
ev” konseptinin üyelerinden 
olan akıllı prizin satışına 
başlanıyor. 

TP-LINK’in Türkiye’de satı-
şa sunacağı iki farklı modeli 
de internet üzerinden kont-
rol ediliyor. 

Akıllı telefonumuza 
(iOS&Android) yüklediği-
miz uygulamayla prizleri 
açıp kapatmanın yanı sıra, 
prizlerin çalışma sürelerini 
geri sayım sayacı sayesinde 
ayarlayabiliyoruz. 

HS100 ve HS110 modelini 
satışa sunacak olan firma-

nın, HS110 modelinde ay-
rıca enerji tüketimi de anlık 
olarak takip edilebiliyor. 
Türkiye’de satışa sunulacak 
olan akıllı prizlerin satış 
fiyatları ise, TP-LINK’in 
bilgilendirmesine göre $39 
(HS100) ve 42$ (HS110) 
olacak.  

ünümüzde insanoğlu için her hayal iler-
leyen zamanlarda gerçek olabilir. Geç-

mişte izlediğimiz birçok filmde fantastik olarak 
tanımladığımız teknolojiler her geçen gün 
hayatımıza giriyor, bunlardan sonuncusu ise 
akıllı lens. Samsung, arttırılmış gerçekliği göz 
bebeğinizin hemen üzerinde görmenizi sağlaya-
cak akıllı lensler için patent başvurusu yaptığını 
açıkladı. 

2014’te Güney Kore Fikri Mülkiyet Ofisi’ne 
yapılan başvuruda, lenslerin akıllı gözlüklerden 
daha doğal olacağı ileri sürüldü. Patentte yer 
alan bilgilere göre lensler akıllı telefonlarla bağ-
lantı yapabiliyor, lens içindeki hareket sensoru 
sayesinde kullanıcı göz hareketleriyle görüntüyü 
kontrol edebiliyor ve aynı zamanda lensin için-
deki mikro kamerayla da görüntü kaydı yapıla-
biliyor. Proje 
aşamasında 
ki akıllı len-
sin özellikle-
rinin bunlarla 
sınırlı kalma-
yıp, zamanla 
gelişeceği 
öngörülüyor.

paceX  (Uzay keşifl eri teknolojileri 
şirketi) merkezi Kaliforniya (ABD) 

olan bir uzay taşımacılığı firmasıdır. 
Aynı zamanda Tesla Motors ve PayPal’ın 
da sahibi olan Elon Musk’ın kurduğu bu 
şirket, bir süredir Mars’a insansız hava 
araçları gönderiyordu. Daha önceki 4 
girişiminde başarılı olamamıştı. Firmaya 
ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay 
İstasyonu’na yaklaşık 3 tonluk ihtiyaç 
ve araştırma malzemelerini bıraktıktan 
sonra bir ilki gerçekleştirdi ve okyanus-
taki yüzen platforma inmeyi başardı. 
20 kez kullanılabilen Falcon 9 roketinin 
maliyeti ise 60 milyon doları buluyor. 
Uzay araştırmalarında yeni bir eşiğin 
aşıldığını söyleyebiliriz.

Ü

Abdulkadir Abuş akadirabus@gmail.com

GS

Yeni Bir Dönem miUzay Araştırmalarında

Başlıyor?Önemli Bir Gelişme

Akıllı
Prizler
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DUR VE BAK

Çiçekli boydan elbiseleriyle ilkokul ço-cukları. Beyefendiler arka, hanımefendi-ler ön sıralarda... 1964 - Yunanistan

Kaç fi lm anlatır bu karenin anlattığını? Erzurum, 1991

Şam’da Tıp Fakültesi öğrencileri. 1991. 

Narenciye fabrikasında çalışan genç 

kızlar. 2002 - Adana

Bir nesil şehirlerarası yolculukları 302 

otobüslerde anne kucağında yaptı. Yollar 

daha uzundu... 1979, Diyarbakır.

Kuşatma esnasında evini terk etmeyen 

yaşlı bir kadın. Radyoda dinlediklerini 

kedisine anlatıyor. 2002, Çeçenistan

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

seçkisi sunuyoruz. Keyifli okumalar ve izlemeler dileriz.

Zeynep Sena Tuna
zynpsntn@gmail.com

Büşra Mercan
zbusramercan@gmail.com

Editörler:

kita
film

ehmet Rauf’un ünlü eseri Eylül, bir ruh 
çözümlemesi romanıdır. Edebiyatımızın 

psikolojik roman türündeki ilk örneği olup, 
roman “Servet-i Fünun” dergisinde yayınlan-
masıyla şöhretini kazanır.

Eserimiz olay örgüsü yok denecek kadar basit-
tir. Anlatılan birkaç olayın kişiler üzerindeki 
etkisiyle, kişilerin o olaya karşı tepkisi üzerin-
de durulmuş; böylece eser, dış olaylar üzerine 
değil, iç olaylar üzerine kurulmuştur. Bundan 
dolayı da romanda olay betimlemeleri değil, 
ruhsal çözümlemeler yer almıştır. 

Dostlukları sevgiye dönüşen iki insanın çek-
tikleri acı anlatılıp, yasak aşk teması işlen-
miştir. Genelde olduğu gibi, Eylül’de de olayı 
karı-koca, âşk üçgeni arasında geçmektedir. 
Ancak yazar romanında kocayı yani Süreyya’yı 
tamamlayıcı öğe olarak kullanmış, Suad’la 
Necib’in duygularını düşüncelerini ön plana 
almıştır.

Servet-i Fünun Edebiyatı’nın birçok eserinde 
olduğu gibi, Eylül’de de, aşktan başka kaygıları 
olmayan, çalışmayı ayıp sayan, aylak hazır yi-
yici kişilerin yaşayışları; yazarın kendi söyleyi-
şiyle “hep aşk, hep garâm, hep şiir ve musiki” 
üzerine oturtulmuş yükümsüz ve sorumsuz 
tutumları anlatılmıştır. Türk Edebiyatı’nın ilk 
psikolojik romanı olarak bilinen Eylül herke-
sin okuması gereken, dönemi en iyi yansıtan 
eserlerden biridir.

eral’in defterinden son bir not:

“Biz, hepimiz sadece kendimizi düşündüğümüz 
için yalnızız ve yalnız kalacağız.”

Yalnızız, “Ruh mu yoksa beden mi?” sorusu-
nun yanıtını arayan ve insanlık için bir çö-
züm öneren bir romandır. Bu çözüm, yazarın 
ütopya düşüncesiyle somutlaştırmaya çalıştı-
ğı Simeranya’dır. Doğu-Batı çatışması, 1939 
sonrasında insan ruhunun açmazlarına ve 
daha sonraları bu sorunsalın temelinde yat-
tığına inandığı ruh-beden hesaplaşmasına 
dönüşmüştür. Olaylar İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında geçmektedir. İnsanlar arasındaki 
güvensizlik ve ilişki kopukluğunu, yalnızlığı, 
insanın kendi kendisine yabancılaşmasını; 
ancak yakın zamanda yaşanan büyük savaşın 
tesiriyle izah etmek mümkündür. Yalnızız’da 
öykü zamanı, toplam 26 günlük bir süredir.
Manevî değerlerin zayıflaması sonucunda, 
insanın içine sürükleneceği açmazın, ma-
teryalist yaklaşımlarla çözümlenemeyeceği 
gerçeğini kabule yanaşmayanların, illaki yal-
nızlığa düşüp hüsrana uğrayacağı gerçeğini 
konu edinir. Romanda reel hayatın gerçek-
liklerinden bir kaçış söz konusudur.

Açık ve sade bir dil kullanan yazar, oldukça 
anlaşılır ifadelerle yazmış ustalığını konuş-
turmuştur. Doğu-batı kargaşasını günümüz-
den geçmişe seyretmek ve bu tarihi öğren-
mek isteyen herkesin özellikle de gençlerin 
okumasını tavsiye ederim.

ostoyevski’nin her romanı psikolojik 
öğeler içerse de Yeraltından Notlar, en 

ağır psikolojik romanı olarak göze çarp-
maktadır. Eseriyle okuru türlü ruh halleri-
ne sokan yazar, büyük bir romancı olduğu-
nu bir kez daha ispat etmiştir.

Okurunu da kendisi gibi çelişkilerde bıra-
kan ve hayatı, insanı, yaşanılan duyguları 
sorgulatan isimsiz kahramanımız, hikâ-
yesinde her şeyiyle olumsuz bir karakter 
olduğunu bilir ve ona göre gerçek hayatta 
herkeste bu karakterden bir parça şeyler 
vardır. Okurken çelişkileriyle şaşırtsa da 
sonunda kendisine hak verdirmeyi başarır. 
Yazar, belki de kendimize itiraf edemediği-
miz çoğu duyguyu etkili bir şekilde anlata-
bilmiştir.

Dostoyevski’nin Gogol etkisinden kurtula-
rak kendi çizgisiyle verdiği ilk büyük yapıt 
olan Yeraltından Notlar, Avrupa’daki büyük 
varoluşçu edebiyatı müjdeleyen bir roman. 

Okuruna “yeraltı” diye adlandırdığı bir 
ruh halinden seslenen kahramanın, uzun, 
çılgınca söyleviyle başlıyor kitap. Ardından, 
bu ahlakçı, uyumsuz, dürüst kişinin yaşadı-
ğı bir aşağılanma olayı anlatılıyor. Yüz elli 
yıldır okunan gerçek bir başyapıt.

Keyifli okumalar.

1 2 3

Eylül
Mehmet Rauf

Yalnızız Yeraltından Notlar

Beda Yayınları Ötüken Yayınevi

Peyami Safa Dostoyevski
İş Bankası Kültür Yayınları

Hep Aşk, 
Hep Garâm, 
Hep Şiir ve 
Musiki

Ruh - Beden
Çatışması

Hasta Bir  
Adamım Ben

M M D
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İzinsiz Gösteri
Ahmet Edip Başaran
Profil Yayıncılık

Aşk 5 Vakittir
Mehmet Yıldız
Nesil Yayınları

Ölülerle Konuşmak
Meltem Gürle
İletişim Yayınları

Delilik Nedir
Darian Leader
Encore Yayınları

Kut’ül Amare
Nikolas Gardner 
Etkileşim Yayınları

Gün Olur Asra Bedel
Cengiz Aytmatov
Ötüken Yayınları

Mesela
İskender Pala
Kapı Yayınları

Simyacı
Paulo Coelho
Can Yayınları

Şiir Nasıl Yapılır?
Vilademir Mayakovski
Altıkırkbeş Yayınları

Hasretinden  
Prangalar Eskittim
Ahmet Arif
Metis Yayınları

Selahaddin Eyyubi
John Man
Say Yayıncılık

Ses ve Öfke
William Faulkner
YKY Yayınları

YENİ

ÇOK

ÇIKANLAR

SATANLAR

*

* En çok satan kitap bilgileri, kitap-
yurdu, babil ve idefix sitelerinin 
verileri derlenerek oluşturulmuş-
tur.  Mayıs2016

*

KİTAP&FİLM

itabın arka kapağını tak-
dim etmek isterim:

“Ne tuhaf, bu gök kubbenin 
altında herkes bir şeyler du-
yup bir şeyler söylüyor; fakat 
her duyuş, her söyleyiş ve her 
görüş, nihayet, mukabil oldu-
ğu eşyayı aksettiren bir ayna 
parçacığına benziyor. 

Fakat nerede o kâmil ve mü-
kemmel duyuş ve duyuruş ki, 
içine bütün cihanın aksettiği 
muazzam bir ayna olsun...”

Ak’la kara arasında mekik 
dokuyan ancak her ikisine de 
bigâne kalmaya çalışan, şaşkın 
ve zavallı bir âdemoğlunun, 
Şevket’in, ibretlik hikayesi. 

Aslına bakılırsa bizim hikâye-
miz, bizim şeytanımız anlatı-
lan.

 Her insanın şeytanı kendisine 
özeldir. 

Yazar burada çoğunluğun 
şeytanını yeğlemiş. 

Asıl roman kahramanı veya 
yazarın kahramanımız olması-
nı istediği, Şevket’in eşidir. 

Aşkı bulmuş bu muhteşem 
kadın, ideal bir insandır. 

İnsanı hatalarıyla, sevaplarıyla 
kabul eden ve hiçbir şekilde 
yargılamayan, pek aşina olma-
dığımız bir insan. 

Osmanlı İmparatorluğu´nun 
son devrinde geçen ve ibret-
lik bir aile faciasını anlatan 
bu romanda iyi ile kötünün, 
madde ile mananın çatışması 
son derece çarpıcı ve güzel bir 
ifade ile verilmektedir.

itapta üç temel kahra-
man; Refik Cemal, Neri-

man ve Handan vardır. 

Olaylar genel olarak bu üç şa-
hıs etrafında toplanmaktadır. 

Filmlere konu olacak bir aile 
ve arkadaş dramı yaşanmak-
tadır. 

Bütün olaylar mektup şeklinde 
anlatılmaktadır.

Kitapta geçen olaylar bir aile 
dramını gözler önüne sermek-
tedir. Olaylar değişik yerlerde 
geçmektedir. Mekânların 
ve kişilerin tahlili çok derin 
yapılmış, Adıvar betimleme 
ustası olduğunu bir kez daha 
ispatlamıştır.

Refik Cemal, yardımsever bir 
insan aynı zamanda kültürüne 
bağlı bir gençtir. 

Neriman ise, Cemal Bey’in 
baldızının kızı ve kızlarının 
arasında en sakin olanıdır. 

Ve Handan, ana karakterimiz. 

Güzel gözleri, saçları ve 
bilgisiyle herkesin sevgisini 
kazanan bir genç kızdır.

Bu kitapta Halide Edip’in her 
kitabında olduğu gibi yine 
üstün yeteneklere sahip bir 
“kadın” karakter ön plandadır. 

Romanın çok akıcı bir konu-
su olmasına rağmen araya 
sokulan çok derin yer ve şahıs 
tahlilleri akıcılığı bozmuştur. 

Bu eksiklere rağmen güzel bir 
roman olduğu aşikâr. 

Gönlüne aşk ateşi düşen her 
insanın okumasını tavsiye 
ederim.

4 5

İnsan ve Şeytan
Semiha Ayverdi

Handan
Halide Edip Adıvar

Kubbealtı Neşriyat Can Yayınları

Bizim 
Hikayemiz

Genç Bir Kadının 
Buhranları

K K

Cennetin Kapısını 
Çalmak
Lisa Randall
Alfa Yayınları

Dünyaya Kafa Tutan Köy
Dan Hancox

Metis Yayınları
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ill Hunting (Matt Damon) 
genel IQ’nun çok çok 

üzerinde bir zeka seviyesine 
sahip, MIT Üniversitesi’n-
de temizlikçi olarak çalışan 
genç bir çocuktur. Bu üstün 
zekasını üniversitede ya da 
başka ortamlarda kullanmak 
yerine “serseri”lerden oluşan 
bir grupla sokak kavgalarında 
harcar.

Temizlik yaptığı akşamlardan 
birinde, tahtada yazılı olan 
bir matematik sorusuna denk 
gelir. Çözülmesi neredeyse 
imkansız olan bu problemi 
rahatlıkla çözen Will, sessizce 
ortadan kaybolur. Kısa zaman 
içerisinde okulun popüler ma-
tematik profesörü tarafından 
keşfedilen bu genç yetenek, bu 
başarısını diğer sorularda da 
sürdürecektir. Yaşadığı öfke 
krizlerinden ötürü Will’in başı 
mütedamiyen derde girmekte-
dir. Hapse düşmek üzere olan 
Will’i bu durumdan kurtarabi-
lecek tek kişi matematik pro-
fesörüdür ve bir şartı vardır. 
Terapi seanslarına katılması. 

Bir kaç başarız denemenin 
ardından terapisti Robin Wil-
liams ile çok özel bir dostluk 
başlar aralarında. İkili birlikte 
Will’in bağlanma, güvenme 
ve sevme problemini çözmeye 
çalışırlar.

Son derece etkileyici bir ‘iç 
dünya yolculuğuna’ odaklanan 
film, bu başarılı senaryosu-
nu Akademi Ödülleri’nde 
kazandığı Oscar heykeliyle 
taçlandırmıştı. Can Dostum 
(İngilizce özgün adıyla Good 
Will Hunting), senaryosunu 
Matt Damon ve Ben Affleck’in 
yazdığı, başrollerinde Robin 
Williams ile birlikte oynadıkla-
rı Oscar ödüllü filmdir. 

Bu film ile kendilerini ka-
nıtlamış, Hollywood Sinema 
dünyasında saygın bir konuma 
ulaşmışlardır. Film ile aldıkları 
ödül onlara sinema dünyasının 
kapılarını sonuna kadar açmış, 
birçok dev yapıtta kendi per-
formanslarını sergileme şansı 
yakalamışlardır. 

üzel bir düşü aratmayacak 
denli mutlu bir yaşamı 

vardı Mustafa’nın. Güzel ve 
severek evlendiği bir eşe, 
mükemmel bir işe, dünyalar 
güzeli bir evlâda sahipti. Her-
kesin isteyeceği ideal hayat, 
onda zaten mevcuttu. 

Dışardan bakıldığında Mus-
tafa için hayat sanki toz 
pembe gözükmektedir. Bu 
mükemmellik içerisindeki 
saklı kusurlar, karısının geçir-
diği bir kaza sonrasında gün 
yüzüne çıkmaya başlar. Karısı 
bu trafik kazasında hayatını 
kaybettiğinde yalnız değildir; 
yanında Mustafa’nın daha 
önce hiç görmediği Fikret 
isimli bir yabancı bulunmak-
tadır. Nedenlerini öğrenmek 
isteyen Mustafa, Fikret’i 
kaçırıp durumu aydınlığa 
kavuşturmaya çalışır. Issız bir 
yerde karşı karşıya gelen iki 
adam, Fikret’in dilinden dö-
külen sözlerle birlikte bir sinir 
harbinin içerisine girerler. 
Fikret’in anlattığı gerçekler 
hem karısının hem de Musta-

fa’nın yaşamlarındaki sır per-
desini ortadan kaldıracaktır.
Ölüm kalım savaşına dönüşen 
planını büyük bir ustalıkla 
uygulamaya başlayan Mustafa 
eve kapattığı Fikret’le kedinin 
fare ile oynadığı gibi oynaya-
rak onu konuşturmaya çalışır. 
Mustafa, Fikret sırları açıkla-
dıkça arka bahçeye onun için 
kazdığı mezarı yavaş yavaş 
derinleştirir. Ancak polisler, 
meraklı komşu ve Mustafa’yı 
arayan yakınları sayesinde 
hikâye farklı bir yöne doğru 
ilerler. 

Hayatını cehenneme çeviren 
trafik kazasının ardındaki ger-
çeği çözmeye çalışan Mustafa 
hiç hesapta yokken kendi ha-
yatının karanlık köşelerini de 
keşfetmeye başlar. Geçmişiyle 
yüzleşir ve kökleri çocukluğu-
na kadar uzanan müthiş bir 
sırrı da elinde olmadan itiraf 
eder. 

Filmde argo ifadeler rahatlıkla 
kullanılmıştır, hassas izleyici-
ler için uyaralım. İyi seyirler.

1

3

2

Yön: Gus Van Sant / 1997 - ABD
Oyuncular: Matt Damon, Robin Williams, Minnie Driver, Ben Affleck
Tür: Dram, Psikoloji
IMDB: 8.3

Yön: Çağan Irmak / 2004 - Türkiye
Oyuncular: Nejat İşler, Fikret Kuşkan, Şerif Sezer, Başak Köklükaya
Tür: Dram, Psikoloji, Suç
IMDB: 7.7

Can Dostum / Good Will Hunting Mustafa Hakkında Her Şey

“Bu Senin
Suçun Değil!”

Bir Kaza 
Neleri Değiştirir?

W G

oğumuz, muhtemelen Rainman filmine dek “otizm” kavramına 
yabancıydık. İşte, muhteşem ikili Dustin Hoffman ve Tom Crui-

se’un, gerçekten harika bir performans gösterdiği, birbiriyle tamamen 
zıt karakterli kardeşleri canlandırdığı “Yağmur Adam”, artık bir klasik 
olarak kabul ediliyor çoğu sinema otoritesi tarafından. 

Filmde, Los Angeles’ta maddiyata dayalı bir hayat süren fırlama Char-
lie ile otizm hastası Raymond’un dramatik ama aynı zamanda komik 

de olabilen serüvenleri anlatı-
lıyor. Serseri Charlie, yıllardır 
uzak kaldığı babasının ölümü 
üzerine 3 milyon dolarlık 
mirastan yararlanacağını dü-
şünerek hayaller kurar. Oysa 
kendisine sadece 1949 model 
bir Buick marka otomobil bı-
rakan babası, servetin tama-
mını Charlie’nin daha önce 
varlığından haberdar olmadı-
ğı ağabeyi Raymond’a bırak-
mıştır. Önemli bir ayrıntı ise, 
Raymond’un bakıma muhtaç, 
otistik bir dahi olmasıdır! 
Bunun için Raymond’u 
kaldığı klinikten kaçırıp ülke 
çapında bir seyahate çıkarır. 

Yol boyunca ağabeyinin 
yaşamı zorlaştıran alışkan-
lıklarıyla çileden çıksa da, 
otistik adamın matematik ve 

inanılmaz hatırlama gücünün 
ve insanüstü yeteneğinin 
karşısında hayrete düşer. 
Nihayetinde Las Vegas’taki 
kumarhanelerde bu az bulu-
nan kabiliyetten yararlanarak 
hile yapmaya bile çalışır. Yol 
boyunca Charlie, sadece Ray-
mond’u değil, geçmişinin bir 
parçasını ve belki de kendini 
keşfetme fırsatı da bulacaktır. 

En İyi Film, En İyi Yönetmen, 
En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi 
Orijinal Senaryo dallarında 
Oscar Ödülü kazanan Yağ-
mur Adam’ın yönetmenliğini 
Barry Levinson yapıyor. 

Başrollerde Tom Cruise ve 
Dustin Hoffman yer alıyor. 
Bu ilginç serüven sizleri ol-
dukça etkileyecek.

Böyle Karşılaşma 
Görülmedi

Ç

Yağmur Adam / Rain Man
Yön: Barry Levinson / 1988 - ABD
Oyuncular: Tom Cruise, Dustin Hoffman, Bonnie Hunt, Valeria Golino, 
Tür: Psikoloji, Dram
IMDB: 8.0
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yalet Akıl Hastanesi’nde 
kısa bir tatil kulağa pek de 

kötü gelmiyor, öyle değil mi? 
Randle P. McMurphy (Jack 
Nicholson), sanki damarların-
da kan yerine elektrik dolaşan, 
ağzı çok iyi laf yapan özgür 
ruhlu bir mahkumdur. 

McMurphy, deli numarası 
yaparak kendisini ‘kaçıklar’ 
olarak nitelediği adamların 
yanına aldırır. Ve hemen ardın-
dan, onun bulaşıcı düzensizlik 
sevdası yeni geldiği yerdeki 
uyuşturucu rutiniyle karşı kar-
şıya gelir. McMurphy, Dünya 
Kupası maçları oynanırken, 
yeni arkadaşlarının yatıştırıcı 
ilaçlara boğulmuş bir şekilde 
ortalıkta bornozlarla dolaş-
masına dayanamaz. Bu, savaş 
demektir! Bir tarafta McMurp-
hy vardır. Diğer tarafta ise, 
sinema tarihinin en soğuk ve 
canavar ruhlu karakterlerin-
den Hemşire Ratched (Louise 
Fletcher) vardır. 

Mahkûm, bu süre içerisinde 
hem kaçma planları yapıyor 
hem de akıl hastanesindeki di-
ğer hastalarla farklı bir diyalog 
kuruyor. Terapilerdeki kendi 
başına buyruk hareketleri ve 
özgürlüğe olan düşkünlüğü 
nedeniyle diğer hastalara kötü 
örnek olduğunu düşünen 
başhemşire Mildred (Louise 
Fletcher) ile de büyük sorunlar 
yaşıyor.

Guguk Kuşu, 1975 ABD yapımı 
dramatik bir filmdir. Özgün 
adı One Flew Over the Cuc-
koo’s Nest olan filmin yönet-
meni Milos Forman’dır. Ken 
Kesey’in en çok satanlar liste-
sindeki romanından uyarlanan 
Guguk Kuşu, 1975’te beş ana 
Akademi Ödülü’nü kazandı.

Film muhteşem bir konuya sa-
hip. Anlatmak istediği hikaye 
ve bu hikayenin senaryosu ile 
son derece başarılı. Belki de so-
nunu değiştirmek istediğimiz 
filmlerden birisi.

lü Ozanlar Derneği”, 
hakikaten devrimci 

bir bakış açısına sahip olan 
filmlerden birisi. Gerek an-
latımı, gerekse de başroldeki 
Robin Williams’tan genç 
oyunculara dek, herkesin üst 
düzey performans göster-
mesi, filme lezzet katıyor. 
Filmde yer yer gerçeküstü 
göndermeler ve arkadaş-
lar arası dayanışmayı çok 
etkili bir şekilde dışa vuran 
sahneler mevcut. 1950’lerin 
Welton Akademisi ciddi, 
disiplinli ve akademik çevre-
lerde saygınlığı yüksek olan 
ancak sıkı yönetimin olduğu 
bir okuldur. 

Okul yönetiminin aşırı 
baskıcı tavırları okulu öğren-
ciler için sıkıcı ve bunaltıcı 
bir yer haline getirmektedir. 
Fakat yeni İngilizce öğret-
meni John Keating’in okula 
atanmasıyla çok şey değişe-
cektir. Keating öğrencilerine 
ders kitaplarını yırtıp atma-

larını, kalıplaşmış düşünce 
şekillerinden uzaklaşmala-
rını ve hayatlarını dolu dolu 
yaşamalarını öğütlemesiyle 
okulun statükocu tavrına 
son derece zıt bir profil 
çizmektedir. 

Öğrencilerini şiir ve nitelikli 
edebi yapıtlarla tanıştıran 
Keating onların pek çoğu 
üzerinde derin bir etki yara-
tır ve onların geleceğe dair 
hayallerinin şekillenmesini 
sağlar. Elbette Keating’in 
yaklaşımının okul yönetimi 
tarafından fark edilmesi 
ve üstüne gidilmesi uzun 
sürmeyecektir. 

1989’da dört dalda Oscar’a 
aday olan Ölü Ozanlar Der-
neği, Tom Schulman’a En İyi 
Senaryo ödülünü getirmişti. 
Williams’ın da, ilerici öğret-
men rolüyle destan yazdığını 
ve kariyerinin en iyi oyunla-
rından birini çıkardığını da 
söylemek mümkündür.

4

6

5

Yön: Milos Forman / 1975 - ABD
Oyuncular: Jack Nicholson,  Christopher Lloyd, Danny DeVito
Tür: Dram,  Komedi
IMDB: 8.7

Yön: Peter Weir / 1989 - ABD
Oyuncular: Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard
Tür: Dram, Psikoloji
IMDB: 8.0

Guguk Kuşu / One Flew Over the Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society

Düzen Ancak Bu Kadar 
Güzel Bozulur

Böyle Hocalara   
İhtiyacımız Var

E Ö

arfleri sayıları algılama problemi yaşayan Ishaan, çevresi ve ailesi 
tarafından “tembel ve geri zekalı” muamelesi görür. Çalışmayı 

öğrenebilmesi için yatılı okula verildikten sonra tanıştığı resim öğret-
meni ile değişen hayatını ve başarısını anlatan bu film. 

Ishaan derslerinde başarısız, yaptığı işlerin çoğunda tutarsız bir ço-
cuktur. Yazı yazmayı ve okumayı 3. sınıfta olmasına rağmen öğrene-
memiştir, kitabı her açtığında kelimeler sanki dans ediyor gibi gelir 
ona. Bu başarısızlığın sonucunda içine kapanık ve karamsar bir ruh 
haline bürünür, mutluluğu ve özgürlüğü insanlardan uzaklaşmakta 

bulur. 

Annesinin ilgisine karşın 
babasının katı tutumu Is-
haan’ın zihinsel dünyasında 
gel-gitler yaşamasına sebep 
olur. Tam her şeyden ümidi-
ni kesmişken resim Isha-
an’ın hayatını tam anlamıyla 
değiştirir. 

Hocasıyla tanıştıktan sonra 
hayatta onu da anlayan bi-
rilerinin olduğunu hisseder.  
Hayatındaki ötekileştirmeler 
son bulmuştur.

Filmde Aamir Khan, hem 
yapımcı hem yönetmen hem 
de oyuncu olarak bulunuyor. 

Aamir Khan’ı daha popüler 
olan filmi 3 Idiots ile tanıyo-
ruz. Fakat bu filmi de en az 
3 Idiots kadar kıymetli bir 

sistem eleştirisidir.

Amerikan filmlerine göre 
çok düşük bir bütçe ile 
çekilen film, bütçesine göre 
yaptığı hasılatla birçok Ame-
rikan filmini geride bıraktı. 

Hollywood’ın birbirini tek-
rar eden klişe sahnelerinden 
sıkıldıysanız bu film size iyi 
gelecektir. 

Filmi herkesin izlemesini 
şiddetle öneriyorum. 

Özellikle de ailelerin izleyin-
ce çocuklarına farklı bir göz-
le bakacaklarından eminim. 

Öğretmenin öğrenciler üze-
rinde ne kadar etkili olabil-
diğini veya olabileceğini, iyi 
bir kurguyla gösteren güzel 
bir film.

En Güzel Yanımız 
Aslında Farklı 
Olan Taraflarımız

H

Her Çoçuk Özeldir / Taare Zameen Par
Yön: Aamir Khan / 2007 - Hindistan
Oyuncular: Darsheel Safary, Aamir Khan, Tanay Chheda, Tisca Chopra
Tür: Dram
IMDB: 8.5
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HABER

erdivan Fikir ve Sanat Akademisi, 
şehrin kültür sanat gündemini be-

lirleyen ve katılımcılarından büyük beğe-
ni alan pek çok işe imza atıyor.

Hem fikir, hem de sanat alanında, yetkin 
hocaları katılımcıları ile buluşturan Aka-
demi, yılda iki defa 7’şer haftalık seminer 
dersler yapıyor. 20’ye yakın farklı branşta 
açılan derslere talep oldukça yoğun. Bu 
dersler; tarih, sosyoloji, felsefe, psiko-
loji gibi sosyal bilimler ağırlıklı olmakla 
birlikte, geleneksel sanatlar, sinema ça-
lışmaları, edebi çalışmalar, fotoğraf gibi 
derslerle de destekleniyor.

Hem üniversite öğrencilerinden hem de 
çeşitli meslek grubundan ‘talebe’lere im-
kanlar sunan akademinin en güzel tarafı 
7/24 açık olması. Dileyen araştırmacılar 
gecenin 3’ünde bile gelip akademinin ge-
niş kütüphanesinden istifade edebiliyor. 

Mülakatla seçilen ‘kültürel çalışmalar’ 
grubu öğrencileri, kendilerine ait kilit-
li dolaplara ve masalara sahip oluyor ve 
talep ettikleri akademik kitaplar kütüp-
hanede yoksa bile kısa sürede temin edi-
lebiliyor. Tüm bunlar elbette bağımsız 
araştırma çalışmalarını desteklemek için, 
Serdivan Belediyesi tarafından ücretsiz 

olarak sağlanıyor.

Simon Critchley ve Ziyaüddin Serdar

Akademinin geçen yıldan bu yana yaptığı 
ve gelenekselleştirmek istediği bir diğer 
önemli çalışma ise ‘Uluslararası Fikir Sa-
nat Konferansları”. 

İlki Ekim 2015 de yapıldı. Çağımızın en 
önemli filozofları arasında gösterilen Si-
mon Critcley İngiltere’den gelerek, 5 gün 
boyunca Sakarya’da misafir edildi ve Aka-
demi’de bir konferans verdi.

Geçtiğimiz mart ayında ise çağdaş İs-
lam düşüncesinin önemli isim-
lerinden, Pakistan asıllı düşü-
nür Ziyaüddin Serdar misafir 
edildi. Serdar, hem Akademi 
meydanında geniş katılımlı 
bir konuşma yaptı, hem de 
Akademi’nin yeni dönemi 
sebebiyle açılış dersi gerçek-
leştirdi. 

Medyanın da ilgi gösterdiği bu program-
lara katılanlara çeşitli hediyeler verildi. 

22 Mayıs 2016’da ise yeni bir düşünür, 
Uluslararası Fikir Sanat Konferansları 

kapsamında Akademi’de bir konuşma ya-
pacak. 

Chantal Mouffe Kimdir?

Türkçe’de de pek çok kitabı bulunan Bel-
çika asıllı siyaset bilimcisi Chantal Mouf-
fe’un ağırlanacağı programa yoğun ilgi 
bekleniyor. 

İngiltere’de University of Westminster’de 
profesör olarak görev yapan Mouffe, en 
çok Ernesto Laclau ile beraber kaleme al-
dığı Hegemonya ve Sosyalist Strateji (İleti-
şim yay.) kitabıyla tanınmaktadır. 

İnsan psikolojisindeki saldırgan 
içgüdüye işaret eden Mouffe 

insan ilişkilerinde antogo-
nizmin (çatışma) potansiyel 
olarak varolduğunu, ancak 
bu potansiyelin varlığını ka-
bul ederek insanların birlikte 

yaşamasının mümkün oldu-
ğunu söylüyor.

Türkçe’deki bazı kitapları şöyle: Siyasetin 
Dönüşü, Epos yay. Yapıbozum ve Pragma-
tizm, Sarmal yay. Siyasal Üzerine, İletişim 
yay. Demokratik Paradoks, Epos yay.

S

CHANTAL 
MOUFFE 
SERDİVAN’DA

Türk-
çe’de de 

pek çok kitabı 
bulunan Belçika 

asıllı siyaset bilimcisi 
Chantal Mouffe’un 
ağırlanacağı prog-

rama yoğun ilgi 
bekleniyor. 

“Uluslararası Fikir Sanat Konferans-

ları”nın üçüncüsü, ünlü Belçikalı si-

yaset bilimci Chantal Mouffe’un ka-

tılımıyla 22 Mayıs’ta yapılacak.

Narin Akgül akgulnarin@gmail.com



18 SerdivanAjans Mayıs2016

ransız düşünür ve edebiyatçı Ma-
urice Blanchot’nun ‘dışarı’nın 
çok tekin bir yer olmadığını söy-

lediğinden bu yana, dilin hakikatle olan 
ilişkisi giderek artan biçimde mutlak bir 
şüpheye döndü. Alışık olduğumuz düz-
lemler de kaymaya başladı: Hatırlamak 
yerini unutmaya; çelişki, silen itiraza; 
uzlaşma, uzatmaya; birleştiren bütün-
leştiren zihin, dışarının bitimsiz erozyo-
nuna; hakikat, dilin akışına ve umutsuz-
luğuna yerini bıraktı. 

Sufi gelenekte daha önce ortaya konan 
‘dilin hakikati göstermediği bilakis sak-
ladığı’ (hiçbir sözcüğün Allah’ı temsil 
edemediği) iddiasını, post-modernlerin 
teorileriyle aynılaştıran kimseler şim-
dilerde oldukça fazlalaştı. Lakin burada 
en temel fark gözardı edildi: Post-mo-
dern (post-yapısalcı) teoriler, insanları 
kabaca Sekülerizm etrafında birleştirir-
ken, Sufi gelenekteki şeyler, insanları en 
yüksek varlığın etrafında çevirir durur. 
Yani biri Dini değersizleştirip dağıtır-
ken, diğeri eriterek toplamayı arzular. 

Şüphesiz M.Blanchot’nun ele aldığı “dı-
şarı”kavramı, düşüncenin uzun serüve-
ni ve zorluğu içinde daha kapsamlı de-
ğerlendirilmelidir fakat burada böyle bir 
şey, oldukça yersiz ve sıkıcı kalacaktır.  

‘Dışarının düşüncesi’ başlığı bile, bizle-
ri farklı ufuk açıcı yerlere götürür. Biz 
bunu ‘dışarda kalanların düşüncesi’ne 
çevirmek ve böyle okumak istiyoruz. 
Zira bu şekilde okursak siyasal olarak 
başka noktalara temas edebiliriz. Zaten 
amacımız, dışarda kalanların itirazlarını 
duyurmaktır.

Dışarda kalma ile dışarda bıra-
kılma arasında fark olsa da akla 
hep İktidarla ilgili şeyler gelir. 
İktidar bugün geniş anlamda 
röntgeni çekilmiş bir halde önü-
müzde durur. Michel Foucault 
ile birlikte İktidarın ilişkileri, 
oluşumları, özgünlükleri, sah-
nelenişleri en yetkin projektör-
lerle gösterilmiştir. Çok değerli 
çalışmalar yapılmıştır. Lakin 
bazı noktalardan tehlikeler de 
içermektedir. 

İlki; bu görüşler ve çalışmalar, 
İktidarın kılcal damarlarını 
(arazlarını) gösterirken, onun 
kendisini (zatını) unutturmuş-
tur ya da önemini ihmal etmiş-
tir. Sonra bu ve benzer görüş-
ler siyasal olarak bizlere karşı “üçüncü 
dünya”ya karşı silah olarak en işlevsel 
bir durumla kullanılmıştır. Oysa bu ça-
lışmaları yapan düşünür iktidarı çöz-
mek isterken dışarıya atılanların öcünü 
almak istemiş dahi olabilirdi. Lakin onu 
çöz(ümle)me tarzı, bazı problemlere yol 
açtı. 

Şöyle düşünelim, İktidarın her yerde 
olduğu kabul edildiğinde, Irakta 1.5 
Milyon insanın katledilmesi hangi İk-
tidarın fenalığına bağlanabilirdi ki? En 
fenası o iğrenç katliamları yapanları 
unutmak. Dahası onların orada (Irak’ta) 
bulunmasını yani fiillerinin devamını 
iştahla istemek. 

Demek ki; İktidarı sözde anlatan teoriler 
giderek artan bir iğrençlikle, kepazelikle   
bizlere onu farklı biçimde dayatmakta, 

unutturmakta, tekrar geri çağırmakta 
ve meşruluk talep etmektedir.

Dışarda kalanların düşüncesi, her za-
man doğru olmadığı gibi her zaman 
haklı da olmaz. Aslında o kendisini dı-
şarda bilinçli bıraktığında daha fazla 
işitilmeyi hak eder. Eleştiriye yönelir; 
eleştirinin yıkıcı olan yönünü ısrarla or-
taya çıkarmak istemediğinde yani bunu 
biricik maksadı yapmadığında  değerini 
artırmaya çalışır. Zira kendini daha iyi 
anlamak- kavramak için derinleştirir. 
Dışarda kalmak; mekanı, ilişkileri, du-
rumu kapsar. Bazan bir sestir, bazan 
büyük bir sessizlik. Fakat her şeye pazar 
ekonomisi gözüyle bakanlar için satıl-
maya değmez ucuz bir maldır, basitçe 
değersizdir. Zira onlar açısından değer; 
ancak pazarda olma, görünür olma, 
imajla sarılıp yaldızlı şeylere sahip ol-
mayla eşitlenmiştir.

F

Servet Kızılay
dibacedergisi@gmail.com

YORUM

Dışarının
Düşüncesi
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YORUM

egel felsefesinin temel konu-
larından birisi de Efendi ile 
Bağımlı (Herrschaft und Kne-

chtshaft) arasındaki diyalektiktir. 
Bu kavram Türkiye’mizde genelde 
Efendi-Köle diyalektiği olarak bilinir 
ama siz Efendi’nin karşısına köleyi 
koyarsanız o zaman meselenin aslını 
ıskalamak kaçınılmaz olur. 

Zira köle savaşta esir düşen kişidir ve 
köle kavramının içi bölgeden bölgeye 
ve devirden devire de değişir. Gelge-
lelim Hegel de felsefesini kurarken 
Herrschaft’ın karşısına Sklave’yi, yani 
köleyi geçirmez.

Efendi ile Bağımlı arasındaki dolayım-
sız ilişki esâsında tek başına Efen-
di’nin belirlediği bir ilişki değildir. 
Aslında her Efendi, kölesinin köle gibi 
davrandığı kadar efendilik “vazifesi-
ni” îfâ edebilir. Bu anlamda gerek serf, 
gerekse plebyen kendi vazifelerini ne 
kadar yerine getirirlerse efendilik de 
kendisini o miktarda gerçekleştirebi-
lir.

Köle Bir Şablondur

Bağımlının kendi öz bilincini 
tanıması, kendisini bağımlı 
kılanın bilincini tanıyıp 
o bilinçle kendi ara-
sında bir kontrast ol-
duğunu kabul etmesi 
neticesinde teşekkül 
eder. Esasen bağım-
lının bilinci, efendilik 
bilinci ile karşılaştığında 
bu ikisi için de yenidir ve 
niceliğin belirleyici unsuru 

zihnin hissettiği baskının altında sıfır 
noktasına iner. Zira artık belirleyici 
olan şey, bilincin kendini konum-
landırması ve de karşısındakine dair 
kurduğu fantazinin yoğun baskısıdır.

Etienne de La Boetie’nin “Gönüllü 
Kulluk Üzerine Söylev” isimli çalışma-
sı da Hegel’in Efendi – Bağımlı diya-
lektiğini anlamamızı kolaylaştırıyor.
La Boetie bu eserinde köleliğin (ki 
Hegel’den bahsediyorsak burada köle 
kelimesini mutlak olarak algılama-
mak gerekir; köle bir şablondur) rıza 
üzerinde teşekkül ettiğini söylerken 
aslında niceliğin belirleyici olmadığını 
sarih bir şekilde dile getiriyordu. 

Yine aynı Boetie, köleliğe mana vere-
mediğini söylemekten de kaçınmaz. 
Nasıl olur da yüzlerce hatta binlerce 
insanın tek bir kişinin boyunduruğu 
altına girdiğini anlayamadı-
ğını yazar. 

Peki bugün, bu vaziyet değişmiştir 
diyebilir miyiz? Klasik manada köleli-
ğin kalktığı bilgisi şüphesiz ki nesnel-
dir. Fakat gönüllü kölelik kişiye ait bir 
özellik olduğu için mutlak bir kalıba 
sığmaz ve de mutlak manada kalkma-
sı düşünülemez.

Bağımlılık ve Külfet

Kişi nefsinin kölesi olduğu ölçüde 
başka fertlerin de kölesidir. Hareket-
lerinde, konuşmasında, ses tonunda 
ve hatta beğenilerinde bile rol yap-
maktan kaçınamaz. Hayatta vaz ge-
çemeyeceğini zannettiği, vazgeçilmez 
olduğunu düşündüğü ne kadar çok 
şey varsa o kadar da kölelik tehlikesi 
ile karşı karşıyadır.

Bu anlamda köleliğin gönüllü biçi-
minden kaçmanın yolu kişinin 

hayatı asgarî seviyeye 
çekmek için çalış-
masıdır. Mütevazî 
hayattan uzaklaş-
tıkça ve lüks bir 
(veya birden fazla) 
alışkanlık, bir 
obsesyon halini 
aldıkça korkular 
ve bağımlılıklar 
da artar. 

Bağımılığın art-
ması ise tüketi-
len nimetlerin 
ardından gel-
mesi kaçınılmaz 
külfetlerdir.

H

Köleliğin İstenci
Üzerine
Ayhan Koçkaya
a.kockayay@gmail.com
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HABER

erdivan Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar, “Her Mahalleye Yeni 

Park” projesi kapsamında sözünü verdiği 
ve tek tek hayata geçirdiği projelere bir 
yenisini daha ekliyor.

TÜİK verilerine göre 2015 yılında Sakar-
ya’da nüfusunu en çok arttıran ve şehrin 
en kalabalık 3. mahallesi olma yolunda 
hızla ilerleyen Kemalpaşa Mahallesi’nde-
ki proje büyük ölçüde tamamlandı.

Altı kapalı pazar yeri, üstü ise futbol sa-
hası ve dinlenme alanı olarak tasarlanan 
kompleks Kemalpaşalılara hizmet ver-
mek için gün sayıyor.

Esnafın Yüzünü Güldürecek 

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çar-
şamba günleri aynı güzergahta kurulan 
semt pazarı da meydanın altında inşa 
edilen 2 bin 230 m2‘lik yeni yerinde hiz-
met verecek.

Sokak üzerine kurulan semt pazarı ile 
pazar esnafı mevsim şartlarından etki-
lenmeden ferah ve sağlıklı koşullarda 
vatandaşa hizmet verebilecek. Ayrıca so-
kak ortasında yaşanan görüntü ve gürül-
tü kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden 
yapılan açıklamada; çalışmaların planlı 
ve hızlı bir şekilde sürdürüldüğü belirti-
lirken, projenin öngörülen süreden önce 
tamamlanacağı bildirildi.

    hşap oyma sanatı ustası Şaban Can 
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf 

Alemdar’ı makamında ziyaret ederek, ken-
di yaptığı rahleyi hediye etti.

Emekli makine mühendisi ve aynı zaman-
da ahşap oyma ustası olan Şaban Can, 20 
yıl önce Şanlıurfa’da oymacılık sanatına 
merak saldığını, yoğun uğraşları sonucun-
da oymacılık yeteneğini geliştirdiğini ve 
kendi eserlerini yaptığını söyledi.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde 3 
yıldır Hat Sanatı derslerine katıldığını dile 
getiren Can, burada öğrendiği bilgilerle 
oyma sanatındaki el becerisine farklı bir 
ahenk kattığını belirtti.

Şaban Can, kesme yöntemiyle üzerine 
“Rabbi Yesir” ile Efendimizin (A.S.M) is-
mini nakşettiği özel rahleyi Serdivan Bele-
diye Başkanı Yusuf Alemdar’a hediye etti.

Nüfusu En Çok Artan 
Mahalleye Büyük Hizmet

Hat’ın Ahşaba Kattığı Güzellik

S

A

Kemalpaşa mahallesi için yapımı devam eden kompleks, hizmet vermek için gün sayıyor.

Emekli makine mühendisi Şaban Can, Yusuf Alemdar’a teşekkür hediyesi verdi.
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YEMEK KÜLTÜRÜ

emek kültürü köşe-
mizle bir kez daha 
huzurlarınızdayız. 

Birlikte 12 sayıyı geride 
bırakmanın mutluluğu var 
ekibimizde. Nice sayılarda 
beraber olmak temennisiyle 
bu ayki konuğumuz olan 
“Mantı” ile sizleri selamlıyo-
rum.

Türk mutfağını dünyada en 
iyi temsil eden yemeklerden 
biri de şüphesiz mantıdır. 
Hamur ve etin birleşiminden 
meydana gelmesi hasebiyle 
doyurucu olmasının yanı 
sıra, kültürümüzü tam 
anlamıyla yansıttığı da söyle-
nebilir. Geleneği bozmayıp 

önce tarihçesinden 
bahsetmek isterim.

13.yy ‘a kadar dayanır 
mantının hikayesi. Orta 
Asya’dan Anadolu’ya göçebe 
Türkler tarafından getiril-
miş. Orta Asya Türkleri ve 
Moğollar mantı yemeye 
pek bir düşkünmüş. Kendi 
atalarım diye söylemiyorum 
ama ağızlarının tadını iyi 
biliyorlarmış. Üstelik man-
tı pişerken, etin yanında 
kabak ve patates dilimleri de 
atarlarmış içine daha lezzetli 
olsun ve daha uzun süre tok 
tutsun diye. Sefere gider-
ken de kurutulmuş mantı 
alırlarmış yanlarına. Yolda 
acıktıklarında kaynamış 

suya atıp yemek için. Çin’den 
Anadolu’ya kadar gelen İpek 
Yolu’nun üzerinden geçtiği 
geniş coğrafya içerisinde, 
Türkçe’de bildiğimiz mantı, 
değişik ülkelerde değişik 
isimler ve şekiller almış, 
farklı iç malzeme ve soslar 
ile servis edilmiştir. Bizim 
için mantı başlı başına bir 
yemek olup, bazen haşlanıp, 
bazen kızartılıp, bazense 
buharda pişirilerek bir sosla 
servis edilen ve kaşıkla yeni-
len bir yemektir.

Türk mutfağında mantı 
yapımı: Üzerine sarımsaklı 
yoğurt, salça ve erimiş te-
reyağı dökülerek ve sumak, 

kuru nane ve eğer iç 
kıymasına karıştırıl-
madı ise fesleğen ya 
da reyhan ekilerek 
servis yapılır. Kazak 
mutfağında mantı 
yapımı: Hamur par-
çalarının içine koyun 

ya da at eti kıyması 
konulur, buharda pişi-
rilir, karabiber ekilir, 
doğranmış balkabağı 

eklenir. Üstüne tereyağı, 
ekşi krema ya da soğan sosu 
dökülerek servis yapılır.
Kırgız mutfağında mantı 
yapımı: Hamur parçalarının 
içine koyun eti, dana eti, 
patates ve balkabağı gibi 
malzemelerden biri ya da 
birkaçı konulur. 
Yağ eklenir. Ekle-
nen yağ, mantıyı 
daha sulu ve 
lezzetli yapar. Bu-
harda veya suda 
haşlanarak ya da 
yağda kızartılarak 
pişirilir. Üzerine 

genellikle tereyağ konur ve 
ekşi krema, özel domates 
sosu veya sirke ve karabi-
ber ile lezzetlendirilen taze 
soğan halkaları ilave edilerek 
servis yapılır.

Çocukların sevdiği bir ye-
mektir. Pişirmesi zahmetli 
ve zaman alıcıdır. Mantı 
pişirmek, çocukların da dâhil 
olduğu bir aile aktivitesidir. 
Her semtin meşhur mantı-
cısı var Türkiye’de. Verilen 
Hatçe Ana, Fatma Bacı gibi 
isimlerle Anadolu’yla ne 
kadar özdeşleştiğini görebi-
liriz. Kayseri mantısı olarak 
bildiğimiz ve bir kepçeye 40 
tane sığacak şekilde itina ile 
tek tek yapılan lezzetimiz 
tüm dünyada beğeni top-
lamıştır. Hamur ve etten 
meydana gelmesinden dolayı 
uzmanların “karbonhidrat 
ve protein evliliği” olarak 
nitelendirdiği mantı besin 
değeri açısından da yüksek. 
Hem lezzetli hem yararlı ye-
mekler arasında herhâlde en 
çok tercih edilen diyebiliriz.
Bu kadar bahsettikten sonra 
tarifini vermesek olmazdı. 
Kağıt kalemleriniz hazır ise 
milli gururumuz mantının 
tarifine geçelim. Şimdiden 
ellerinize sağlık.

Malzemeler

• 3 su bardağı un
• 1 su bardağı ılık 
su
• Tuz
• 1 adet yumurta

İçi için:
• 250 g az yağlı 
dana kıyma

• 1 adet orta boy soğan
• Karabiber
• Pul biber
• Tuz

Pişirmek için:
• Tereyağı
• 2 yemek kaşığı salça

Üzeri için:
• Sarımsaklı Yoğurt
• Nane
• Sumak
• Pul biber

Yapılışı

Genişçe bir kapta unun or-
tasını açın, yumurtayı kırın, 
bir tutam tuz serpin ve azar 
azar su ilave ederek hamuru 
yoğurun. Hamurun ne çok 
kaskatı ne de çok yumuşak 
olmalıdır. Hamurdan bezeler 
yaparak, bunları teker teker, 
hazır yufkadan daha kalınca 
olarak açın. Diğer taraftan 
kıymanı içine kırmızıbiber, 
karabiber, tuz ve rendelen-
miş soğanı ekleyerek biraz 
yoğurun. Kıymadan ko-
pardığınız küçük parçaları 
kare kare kesmiş olduğunuz 
hamurun üzerine koyun. Ha-
murların 4 köşesini bir araya 
getirip şekillendirin. Man-
tılar hazır olunca kaynayan 
suya atarak 15-20 dk kadar 
pişirin. Bu arada küçük bir 
tavada tereyağını eritip 
salçayı kavurun. 5 dk kadar 
daha pişirdikten sonra ocak-
tan alın. Mantıyı tabaklara 
koyun üzerine sarımsaklı 
yoğurt ve tereyağını dökün. 
Nane ve bol sumak serperek 
servis edebilirsiniz. Dilerse-
niz pul biber de kullanabilir-
siniz. Afiyet olsun.

Y

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com

MANTI
Milli Gururumuz
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SOSYAL MEDYA

tweet
seçkisi

osyal medya kullanımı üzerine, 
okurlarımız için bir sosyal araş-

tırma yapmak istedik. Katılımcılara iki 
soru yönelttik.
1-Sosyal medya platformlarından en çok 
hangisini kullanıyorsunuz? 
2-Günde ortalama kaç saatinizi sosyal 
medyaya ayırıyorsunuz?

Mustafa Azman / 21 - Selçuk Üni-
versitesi / Alman Dili ve Edebiyatı
1- Sosyal medya platformlarından en 
çok Twitter’ı kullanıyorum.
2- Günde ortalama 4-5 saatimi ayırıyo-
rum.

Gizem Göktaş / 24 - Ev hanımı
1- Tabikii en çok Whatsapp ve Snapchat 
kullanıyorum.
2- Günümün büyük bir kısmını harcıyo-
rum. Eşim işteyken tabiki :)

Samet Can / 22 - Pazarlama 
1- İş yerimde, araba kullanırken ve mü-
zik dinlerken genelde Snapchat’te çok 
aktifim.
2- 5-6 saatimi ayırıyorum.

Ahmet Yaman / 29 - Makine Mühen-
disi
1- Genelde Facebook ve Whatsapp kul-
lanıyorum.
2- Ortalama 1 saatim gidiyor.

Ahmed Serhad Gönç / 23 - Uludağ 
Üniversitesi - Fransızca Öğretmen-
liği
1- Sosyal medya platformlarından en 
çok Whatsapp’ı kullanıyorum. Arkadaş-
larımla, yakın çevremle mesajlaşıp med-
ya alışverişi yaptığım ender uygulamala-
rın başında geliyor.

2- Günde ortalama 2-3 saatimi yakın 
çevremle mesajlaşarak geçiriyorum.

Bünyamin Çatalbaş / 22 -  İşçi
1- Instagram ve Whatsapp uygulamala-
rında daha çok vakit geçiriyorum.
2- Çalışma saatlerimden dolayı pek fazla 
vakit ayıramıyorum ama günde yaklaşık 
2-3 saatimi bu sosyal ağlara ayırıyorum.

Abdulkadir Abuş / 20 - Sakarya Üni-
versitesi - Bilgisayar Mühendisliği
1- Sosyal ağda en çok Whatsapp ve You-
Tube kullanıyorum.
2- Okul dışında fırsat bulduğum vakitle-
ri yani ortalama 2-3 saatimi ayırıyorum.

Bahadır Güven / 20 - Düzce Üniver-
sitesi - İmalat Mühendisliği
1- Eğlence için kullandığımdan dolayı 
Facebook’u daha çok kullanıyorum.
2- Günde ortalama 3 saatimi ayırıyo-
rum.

Reyhan Çelikbilek / 20 - Sakarya 
Üniversitesi - Çeviribilim
1- Genellikle Twitter ve Snapchat kulla-
nıyorum.
2- Günümün çoğunu sosyal medyada 
geçiriyorum.

Gent Kabashi / 21 - Sakarya Üniver-
sitesi - Bilgisayar Mühendisliği
1- Facebook ve Instagram’da daha çok 
aktifim.
2- Günde 3 saatimi ayırıp vakit geçiriyo-
rum.

Alptuğ Şimşek / 20 - Sakarya Üni-
versitesi - BESYO
1- Sosyal ağlarda aktifim fakat en çok 
Instagram’da zaman geçiriyorum.

Görkem Kara kara_gorkem@gmail.com

S

Kaç Saat Gerçek 
Hayat‘tasınız?

Ufak bir sosyal araştırma yaptık. 
Bakalım nasıl cevaplar almışız?

“ “
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2- Günde yaklaşık 5 saat ayırıyorum.

Betül Tamöz / 22 - Psikolog
1-Sıralayacak olursam Snapchat, 
Swarm, Twitter ve Facebook’ta aktifim. 
Ama en çok zamanımı Snapchat’te geçi-
riyorum.
2- Günde yaklaşık 1-1 buçuk saatimi 
ayırıyorum.

Tuğçe Kömür / 23 - Sakarya Üniver-
sitesi - Çeviribilim (Almanca)
1- Neredeyse her boş anımda kafamı da-
ğıtmak için çabucak sosyal medyaya bir 
göz atarım. En çok Snapchat ve Instag-
ram kullanıyorum.
2- Kısa kısa ama günde yaklaşık 2 saati-
mi sosyal medyaya ayırıyorum.

Ali Kemal Hayal/  20 - Sakarya Üni-
versitesi - Uluslararası İlişkiler
1- Sosyal medya platformlarında en çok 
Instagram’a zamanımı ayırıyorum.
2- Günde ortalama 8 saatimi sosyal 
medya da geçiriyorum.

Şevval  Sağlam / 20 - Sakarya Üni-
versitesi - Çeviribilim
1- Sosyal medya platformlarından en 
çok Instagram, Twitter, Whatsapp ve 
Tumblr’ı kullanıyorum.
2- Günde ortalama 3 saatimi sosyal 

medyaya harcıyorum.

Başak Yavuz / 19 - Gazi Üniversite-
si- Tıp Fakültesi
1- Sosyal medya hesaplarımda en çok 
Whatsapp, Snapchat ve Instagramı kul-
lanıyorum.
2- Günde yaklaşık 4 saatimi sosyal med-
yada harcıyorum.

Şule Demir / 18 - Kocaeli Üniversi-
tesi- Elektronik ve Haberleşme Mü-
hendisliği
1- En çok vakit geçirdiğim uygulama 
Snapchat oluyor.
2- Bir günde yaklaşık 4 saatimi falan 
harcıyorum.

Selim Kaya / 21 - Girne Amerikan 
Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
1- Instagram ve Swarm’da daha çok ak-
tif oluyorum.
2- Uzakta olduğumdan dolayı arkadaş-
larımın fotoğrafl arı beni mutlu ediyor, 
böylece yaklaşık 3 saatimi sosyal medya 
da aktif olarak geçiriyorum.

Furkan Ev / 20 - Girne Amerikan 
Üniversitesi - Psikoloji
1- Tabikii hayatımızda olan bir uygula-
ma: Whatsapp.
2- Günde 2-3 saatimi ayırıyorum.

SOSYAL MEDYA

ouTube, bilindiği 
üzere bir süredir 

kendi sitesi üzerinden 
canlı yayın yapmaya 
imkan sağlıyordu. 

Yeni başlattığı pro-
jesi sonucunda canlı 
yayınlarınızı artık 360 
derece video özelliğini 
kullanarak yapabilir-
siniz. 

Google tarafından 
2006 yılında satın alı-
nan YouTube, geliştir-
miş olduğu yeniliklerle 
karşımıza çıkmaya 
devam ediyor. 

Uygulama için Goog-
le, 360 derece video 

özelliği kullanılarak 
hazırlanan canlı yayın-
lar için mekânsal ses 
desteği de sunmaya 
hazırlanıyor. 

Yani videoyu izlerken, 
ses kaynağının konu-
muna göre ses arka-
mızdan gelebilecek.

Google bu özelliğini 
Coachella isimli po-
püler bir konser ile 
beraber duyurdu ve bu 
konseri de 360 derece 
video desteği ile can-
lı yayına paylaştı. 

Bu yenilik sayesin-
de video üzerinde 
mause hareketleri ile 

mekanı tamamen gö-
rüntüleyebiliyorsunuz. 
Ancak bunun kamera 
marifetiyle mi yapıldı-
ğı, yoksa başka bir tek-
noloji mi kullanıldığı 
tam olarak bilinmiyor. 

Yakın gelecekte, diğer 
video sağlayıcılarının 
da bu tarza geçeceği 
konuşuluyor.

Y

Youtube Artık
360
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TAKVİM

MAYISTAKVİMİ

İşçi Bayramı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bay-
ramı, işçilerin ve emekçilerin 
birlik, dayanışma ve haksız-
lıklarla mücadele bayramıdır. 
Türkiye’de ilk kez 1923’te 
resmi olarak kutlanır. Pek çok 
ülkede resmi tatil olan bu gün, 
ülkemizde ise 22 Nisan 2009’da 
resmi tatil ilan edilmiştir.

1 
Mayıs

Tatil Cumadan Pazara Alındı

Osmanlı’da 1839’dan, Türkiye Cumhuriye-
ti’nde ise 2 Ocak 1924’ten itibaren Cuma 

günü resmi tatil olarak kabul edilmiştir. 1935 
yılında 2739 sayılı yasayla haftalık tatil günü 

cumadan pazara alınmıştır. 1 Haziran 
1935’te de resmi olarak ilk Pazar 

günü tatili uygulanmıştır.

27 Mayıs
1935

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

Hazırlayan:

UEFA Kupası Galatasaray’ın

Tarihte ilk kez bir Türk takı-
mını finallere götürmeyi başa-
ran Galatasaray, UEFA kupası 
finalini İngiltere devi Arsenal 
ile oynamıştır. Normal süresi 
0-0 biten maçı penaltı vuruş-
ları sonucuyla 4-1 kazanan 
Galatasaray, kupanın sahibi 
olmuştur. Bu şampiyonlukla 
beraber ilk kez bir Türk futbol 
kulübü, Avrupa kupasını ka-
zanma başarısını göstermiştir.

Fatih S. Mehmet Vefat 
Etti
Osmanlı Padişahlarının yedincisi, 
İstanbul’un fatihi olan Fatih Sultan 
Mehmet, 1481’de Anadolu’ya doğru 
yeni bir sefere çıkar. Henüz yolun 
başlarında hastalanan Sultan Fatih, 
Gebze yakınlarındaki Hünkâr Çayırı 
ordugâhında vefat eder. Padişah’ın 
ölüm sebebi ve seferi nereye düzen-
lediği tam olarak bilinmemektedir. 

17 Mayıs
2000

3 Mayıs
1481

29 Mayıs
1453

   İstanbul’un Fethi

Tarihteki en önemli devletlerden biri 
olan Doğu Roma İmparatorluğu, henüz 
21 yaşında olan Fatih Sultan Mehmet 
önderliğindeki Osmanlı ordusu ta-
rafından büyük bir mücadele örneği 
sergilenerek feth edilmiştir. Bu fetihle 
Osmanlı Devleti büyük bir ivme kazan-
mış, Sultan 2. Mehmet, ‘Fatih’ ünvanını 
almıştır. Bir çağ kapanıp, yeni bir çağ 
açılmıştır.

En İyi Yönetmen

Ülkemizde aldığı ödüllerle adını sıkça 
duyuran Nuri Bilge Ceylan, 61. Cannes 
Film Festivali’nde “Üç Maymun” filmiyle 
‘En İyi Yönetmen’ ödülünü almıştı. 2014 
yılında ise 67. Cannes Film Festivali’nde 
“Kış Uykusu” filmiyle büyük ödül olan 
Altın Palmiye’ye layık görülmüştür.

25 Mayıs
2008

Anneler Günü

Her yıl mayıs ayının ikinci Pazar 
günü kutlanan bu gün, anneleri 

anmak ve onurlandırmak amacıyla 
kutlanır. Dünyada farklı günlerde 

kutlanan Anneler Günü, Türkiye’de 
ilk dafa, Kadınlar Derneği 

aracığıyla 1955 yılında 
kutlanmıştır. 

8
Mayıs ‘‘
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N. Fazıl Vefat Etti

1904 İstanbul doğumlu olan 
Kısakürek, bir neslin yetiş-
mesinde büyük katkısı olan 
ve Büyük Doğu hareketinin 
öncüsü bir şahsiyettir. On-
larca farklı tarih ve düşünce 
kitapları vardır. 24 yaşın-
dayken yayımladığı ikinci 
şiir kitabı olan “Kaldırımlar” 
ile tanınmıştır. İlerleyen 
hastalığına yenik düşüp 
Erenköy’deki evinde hayatı-
nı kaybetmiştir.

AKÜN Perdelerini Kapattı
1975-2002 yılları arasında hizmet veren Akün, Ankara’nın en eski 
ve en büyük (911 koltuk) kapasiteli sinema salonudur. Sadece tek bir 
sinema salonunda hizmet vermekte ısrar eden Akün, çok sayılı sinema 
salonlarının artmasıyla 1 Mayıs 1975’te Hababam Sınıfı ile açtığı per-
delerini, yine aynı filmle bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. Günü-
müzde ‘Akün Sahnesi’ ile tiyatro severlere hizmet vermektedir.

25 Mayıs
1983

23 Mayıs
2002

MAYIS

İlk Renkli Fotoğraf

Th omas Sutton tarafından 
Jersey adalarında ilk renkli fo-
toğraf çekilir. Sutton’un teknik 
danışmanlığını yapan fizikçi 
Maxwell, fotoğrafı üç aşamada 
çekmektedir. Kamera ve resim 
arasına kırmızı, mavi ve yeşil 
sıvı dolu birer kap konulup, üç 
ayrı özel cam aracılığıyla ekra-
na görüntü yansıtılır. Böylece 
ilk renkli görüntü de ortaya çı-
kar. Sutton’un ilk çektiği renkli 
fotoğraf ise ‘Ekose Kurdele’dir.

Eurovision Birinciliği
İlk olarak 1975 yılında Eurovision Şarkı Yarış-
ması’na katılan Türkiye, 2003 yılında Sertap 
Erener’in seslendirdiği ‘Everyway Th at I Can’ 

isimli şarkı, ülkemize ilk birinciliği 
kazandırdı. 2013 yılında kural değişikliği 

ve politik oylamaları sebep göstererek 
yarışmadan çekildiğini bildiren 

Türkiye, 2014, 2015 ve 2016 
yıllarında da yarışmaya 

katılmamıştır. 

THY Kuruldu

İlk adı ‘Devlet Hava Yolları İşletmesi’ 
olan THY, Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı 
olan ulusal hava yolu şirketidir. 5 uçak 

ve 23 koltuk kapasitesi ile Ağustos 
1933 tarihinde seferlere başlamıştır. 

5 kez Avrupa’nın en iyi hava 
yolu seçilip, dünyanın da 

en iyi 4. Hava yoludur. Bugünlerde, 
gurur sebebimiz olarak, 113 
ülkede 43’ü iç hat, 235’i dış 

hat olmak üzere 284 
noktaya uçmaktadır. 

24 Mayıs
2003

20 Mayıs
1933

Gençlik ve Spor Bayramı
Gençlik ve spor bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935’te “Atatürk Günü” adı 
altında kutlanmıştır. Yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü haline 
gelen bu kutlama, Atatürk’ün onaylayıp yasallaştırmasıyla 20 Haziran 
1938’de Gençlik ve Spor Bayramı olmuştur. 12 Eylül Darbesinden son-
ra “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” adını almıştır.

19 
Mayıs

17 Mayıs
1861

‘‘
hatırlamak 
güç verir 

insana
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HABER

erdivan Belediye-
si’nin İlçe Halk Eği-

tim Merkezi Müdürlüğü 
ile ortaklaşa gerçekleştir-
diği aşçı çıraklığı kursunda 
eğitim gören 18 kursiyer 
programı başarı ile tamam-
ladı. 

Aşçılığın İnceliklerini 
Öğrendiler

Eski Yazlık Belediyesi Hiz-
met Binası’nda verilen eği-
timlere aşçılığın incelikleri-
ni öğrenmek için her yaş ve 
meslekten kursiyer katıldı.

Kişisel bakımdan mutfak 
araç ve gereçlerine, hijyen 
ve sanitasyondan, yemek 
çeşitlerine kadar birçok ko-
nuda kendilerini geliştiren 
kursiyerler öğrendikleri 
bilgileri pratiğe dökme im-
kanı da buldu.

Bu Dönem Farklıydı

Bu dönem diğerlerinden 

farklı olarak aşçı çıraklığı 
kursunda bayanların yanı 
sıra erkek kursiyerler de 
yer aldı.

Yeni Dönem Eylül’de

Açıldığı günden itibaren 
yoğun ilgi gören aşçı çırak-
lığı kursu,17 kişilik yeni 
grupla dönemin son eğitim 
maratonuna da başladı. 
Yaklaşık iki ay sürecek eği-
timin ardından yaz tatiline 
girecek olan kurs,  Eylül 
ayında yeniliklerle birlik-
te meraklılarına kapılarını 
tekrar açacak.

Konu ile ilgili Serdivan Be-
lediyesi’nden yapılan açık-
lamada aşçı çıraklığı kursu-
nu başarı ile tamamlayan 
kursiyerler tebrik edilirken 
kursiyerlere sertifikaları-
nın önümüzdeki günlerde 
düzenlenecek törenle veri-
leceği belirtildi. 

ürk tasavvuf müziğinin 
ana enstrümanı ney‘le, 

geleneksel müziğimize evren-
sel bir boyut kazandıran Ney-
zen Kudsi Ergüner, Serdivan 
Fikir ve Sanat Akademisi’nde 
musiki severlerle buluştu.

Mevlevi geleneğinin devamı 
olan “Erguner Ekolü”nün son 
temsilcisi olan Kutsi Ergüner, 

Ulvi Erguner’in yetiştirdiği 
son öğrencilerden. Mevlevi 
ayinlerinin Fransa, İngilte-
re ve Amerika’da yapılan ilk 
tanıtımlarına katılmış, yine 
aynı yıllarda TRT İstanbul 
Radyosu’nda sanatçı olarak 
görev yapmış olan Ergüner; 
Mevlevilik ile ilgili ayrıntıları 
katılımcılar ile paylaşırken, 
yaklaşık 2 saat süren etkin-
lik boyunca birbirinden güzel 
eserleri de icra etti.

Sanatçıya konserinde iki ünlü 
isim de eşlik etti. Hamdi Aka-
tay ve Murat Aydemir ünlü 
neyzen Ergüner’le birlikte 
Akademi meydanını dolduran 
kalabalığa keyifl i bir akşam 
yaşattı.

1973 yılından itibaren yerleş-
tiği Paris’te, müzik çalışma-
larının yanı sıra, mimarlık ve 
müzikoloji öğrenimi görmüş 
ve her iki konuda da doktora 
çalışması gerçekleştirmiş olan 
Ergüner, programın sohbet 
kısmında tasavvufun usül ve 
erkanından söz ederken, ta-
savvufl a özdeşleşen neyin 

özelliklerinden de bahsetti.

Ergüner; “Ney perdelerden 
oluşmaktadır. İçi, perdeleri te-
mizlenmeden neyden isteni-
len ses çıkmaz. İnsan da aynı 
ney gibidir. Arınmadan, te-
mizlenmeden, perdelerinden 
kurtulmadan ondan da hakiki 
ses çıkmaz. Onun için insanın 
da temizlenmesi, perdelerin-
den arınması gerekir” dedi. 

Dergah ve dervişlik kavramla-
rın da değinen Ergüner; “Aynı 
heyecanı, aynı duyguyu pay-
laşan insanların toplandığı 
yerdir dergahlar, tıpkı şimdi 
sizlerle bir araya geldiğimiz 
Serdivan Fikir Sanat Akade-
misi gibi” dedi.

Aşçılık Kursu
Tamamlandı

Dünyaca Ünlü Neyzen 
“Kudsi Ergüner” Serdivan’da 

Bu dönem diğerlerinden farklı olarak aşçı çırak-
lığı kursunda bayanların yanı sıra erkek kursi-
yerler de yer aldı.

Sanatçıya konserinde iki ünlü isim de eşlik ett i. Hamdi Aka-
tay ve Murat Aydemir ünlü neyzen Ergüner’le birlikte Akade-
mi meydanını dolduran kalabalığa keyifl i bir akşam yaşatt ı.

S T
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SİNEMA

BU AY 
VİZYONA 

GİRECEK 4 FİLM

1

3

2

4

• Vizyon Tarihi: 13 Mayıs 2016
• Yapım: 2016 - ABD 
• Tür: Animasyon
• Yönetmen: Fergal Reilly, Clay Kaytis
• Oyuncular: Peter Dinklage, Jason Sudeikis, Bill Hader

Nihayet kuşlarımızın neden bu kadar öfkeli olduğunu 
öğreniyoruz. Filmde, tamamen mutlu ve uçamayan 
kuşlardan oluşan bir adaya gidiyoruz. Bu adada öfke 
sorunu olan Red (HasonSudeikis/Yekta Kopan), Hızlı 
Chuck (Josh Gad/Arda Aydın) ve Bomba (Danny 
McBride/Boğaçhan Sözmen) hep dışlanırlar. Bir gün 
ada yeşil domuzcuklar tarafından ziyaret edilir, yeşil 
domuzların neyin peşinde olduğunu bulmak ve bu işi 
çözmek dışlanmış kuşlarımıza kalır. Domuzların asıl 
amacını anlayan kuşlar birleşerek domuzlara karşı 
savaş açar. 2009 yılında mobil oyun olarak yapılan ve 
daha sonra bütün platformlarda yayınlanıp rekorlar 
kıran Angry Birds, 3D Film olarak karşımızda.

• Vizyon Tarihi: 06 Mayıs 2016
• Yapım: 2015 - İngiltere
• Tür: Biyografi, Dram
• Yönetmen: Matt Brown
• Oyuncular: Dev Patel, Jeremy Irons, Devika Bhise

2015 yılında yapımına başlanan film, Hintli matema-
tikçi Srinivasa Ramanujan’ın hayatını konu ediniyor. 
Ramanujan 25 yaşında bir sevk memurudur. Okul 
hayatında matematiğe olan takıntısı ve diğer ders-
lere olan ilgisizliği yüzünden başarısız olmuş ve eve 
kapanmıştır.  Yoksulluk içinde büyüyen ve zekâ küpü 
Srinivasa yazdığı formülleri birçok matematikçiye 
gönderir. Cambrige’de matematik profesörü G. H 
Hardy mektubuna geri döner. Hardy bu sıra dışı de-
hadan etkilenir ve onu Cambridge’e davet eder. Artık 
Ramanujan’ın hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

• Vizyon Tarihi: 06 Mayıs 2016
• Yapım: 2015 - ABD ,  Almanya
• Tür: Dram, Biyografi
• Yönetmen: Werner Herzog
• Oyuncular: Robert Pattinson, Nicole Kidman, James 
Franco

Film geçtiğimiz yüzyılın en çok adından söz ettiren 
arkeoloji uzmanı, İngiliz casusu ve gezgin Gertrude 
Bell’in (Kidman) gerçek hikâyelerinden oluşuyor. 

Halkın içinden biri olan Bell, Irak ve Ürdün devlet-
lerinin kurulmasına ve devletlerin ilk krallarının 
seçilmesine yardımcı olmuş bir kadındır. Bütçesi 36 
milyon dolar olan filmin başrolünü ise oscarlı oyuncu 
Nicole Kidman üstleniyor. 

Bu başarılı biyografi filmini izlemenizi tavsiye ederiz.

• Vizyon Tarhi: 27 Mayıs 2016
• Yapımı: 2016 - ABD
• Tür: Aile, Aksiyon, Fantastik, Macera
• Yönetmen: James Bobin
• Oyuncular: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne 
Hathaway

2010’da yapılan ilk filmin başarısından sonra, yapım-
cı Tim Burton filmin ikincisi için yapım kararı almış-
tır. Filmin başrollerinde ilk filmde olduğu gibi Johnnt 
Depp, Mia Wasikowska ve Anne Hathaway yer alıyor. 
Her şeyin farklı olduğu, hiçbir şeyin gördüğümüz gibi 
olmadığı fantastik evrene geri dönüyoruz. Harikalar 
diyarı beklenmedik misafirin ziyaretine uğruyor ve 
misafirimiz zamanla bu büyülü dünyayı keşfetmeye 
başlıyor. Mad Hatter ise adalet ve dostluk için orada 
bekliyor. 

Angry 
Birds

Sonsuzluk
Teorisi

Çöl 
Kraliçesi

Alis 
Harikalar 
Diyarında-2

Abdulkadir Abuş
akadirabus@gmail.com

Hazırlayan:
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12. Sayı / Nisan2016
 

Editör’den

12. sayımızla sizleri selamlıyoruz. Bu ay say-
falarımızı, son üç sayıdır olduğu gibi “Müzik 
Kültürü” sayfamızla açıyoruz. 

“Geleneksel Sanatlarımız” köşesinde Hat 
Sanatı’nı misafir ettik. Bu ayki röportajımız, 
Tasavvuf Musikisinin öncüsü kabul edilen 
ve sizlerin de yakından tanıdığınızı düşün-
düğümüz Ahmet Özhan ile yaptık. Keyifl e 

okumanızı dileriz. Köy durağımız Kızılcıklı 
oldu. Gördüklerimizi, durduklarımızı ve bizzat 
yaşadıklarımızı anlattık. Kitap&Film ekimizin 
teması ‘psikoloji’ oldu. Psikoloji konulu kitap 
ve film seçkisi sunduk. Yemek kültüründe, 
milli gururumuz mantıyı anlattık. 

22 Mart’ta Uluslararası Fikir Sanat Konferans-
ları kapsamında, ünlü siyaset bilimci Chantal 

Mouff e, Serdivan’a geliyor. Kaçırmayın deriz.

Önümüzdeki ay, 13. sayımızla bir yılı tamam-
lamış olacağız. Hamd ediyoruz. Umarız daha 
güzel sayılarla karşınıza çıkarız. 1. yıl vesi-
lesiyle bazı yeniliklerimiz ve sürprizlerimiz 
olacak. Düşüncelerinizi her zaman yazmanızı 
bekleriz: serdivanajans@gmail.com. Sağlıcakla 
kalın.

ölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta yer 
alan Serdivanspor, 26 haftalık periyodu 

tamamladı. 20 Eylül 2015’de başlayan 
lig, Serdivanspor için umutlu başlamıştı. 
Karasuspor derbisiyle lige başlayan takım, 
1-0’lık galibiyetle sevinmişti. Lig boyunca 
genel anlamda iyi bir performans sergileyen 
Serdivanspor, Sakarya takımlarının arasında 
hep üst sıradaydı. 17 Nisan 2016’da sona 
eren maratonda Serdivanspor ligi 7. Sırada, 
38 puanla tamamlamış oldu. Futbol şube 
sorumlusu İsmet Yasa, “Serdivanspor’umuzu 
olumsuz yönde etkileyecek bir başarısızlık 
çok şükür ki olmadı. Beklediğimiz bir başarı 
elde ettik. İnşallah seneye aynı şekilde devam 
edeceğiz” dedi. “Başta sahada ter döken 
futbolcularımıza, desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen Belediye Başkanımız Yusuf 
Alemdar’a, kulüp yöneticilerine, teknik heyete 
ve bütün futbol heyetine sonsuz teşekkürlerimi 
iletiyorum.” Biz de Serdivanspor’u tebrik 
ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.

ngiltere’nin en iyi spor lisesinden 
mezun, İngiltere Futbol Federasyonu 

üyesi ve Arsenal FC kulübünde antrenörlük 
yapan, alt yapı konusunda çeşitli stratejilere 
sahip Emre Aydemir, 29 Nisan Cuma günü, 
Sakarya Üniversitesi’nde ‘başarı psikolojisi’ 
konulu bir seminer verdi. Londra Metropolitan 
Üniversitesinde spor bilimi, sporcu psikolojisi 
eğitimi alan ve Londra’da çeşitli kulüplerde 
antrenörlük yaptıktan sonra, dünyanın en 
prestijli takımlarından biri olan Arsenal’de 
göreve başladı. Aydemir, Arsenal’de böylesine 
önemli bir göreve getirilen ilk Türk olma 
unvanını elde etti. Genç yaşta sakatlanıp 
oyunculuk hayatına son veren fakat futboldan 
kopmayan Aydemir, verdiği konferansta futbol 
için alt yapı çalışmasının çok önemli olduğunu 
vurguladı. Kazanma ve kaybetme psikolojisi 
üzerinde de önemli açıklamalarda bulunan 
Aydemir, aldığı eğitimleri başarılı bir şekilde 
uyguladığını göstermiş oldu.

üme düşme tehlikesiyle karşı 
karşıya olan Sakaryaspor, 

10 maçlık galibiyet hasretine son 
verdi. Haftalar sonra Ayvalıkgücü 
karşısında aldığı galibiyetle birlikte 
hem sevinç yaşadı, hem de küme 
düşmekten kurtuldu. Sakaryaspor 
aldığı 3-1’lik zaferiyle, rakibini 
de ‘düşme potasına’ göndermiş 
oldu. Lige şampiyonluk ümidiyle 
başlayan ama haftalar geçtikçe 
hedefini play-off ’a düşüren 
Sakaryaspor, neredeyse küme 
düşme hattına yaklaşmıştı. 
Ancak aldığı bu galibiyet hem 
futbolculara hem de Sakaryaspor’a 
gönül vermiş taraftarlarına rahat 
bir nefes aldırdı. Zor bir dönemde 
takımı devralan İlhan Var, bu 
zaferle birlikte takımı ligde tutmuş 
oldu.

Serdivanspor
Zirve’de

Arsenal Antre-
nörü Sakarya’da

Sakaryaspor
Rahatladı

B İ K

ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.

SPOR

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

İsmet Yasa


