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MÜZİK KÜLTÜRÜ

“Bach’da, müziğin yaşamsal hücreleri tıpkı 
Dünya’nın Tanrı’da birleştiği gibi birleşmiş-
tir.” Gustav Mahler

ngilizce’de hediye, armağan gibi 
manalara gelen “gift” sözcüğünün 

bir diğer manası ise Allah’tan gönderilen 
hediyedir. 

Yetenek kelimesini Allah’tan gönderilen 
hediye olarak yorumlayarak, estetiğe sahip 
eylemlerin ilahi bir duygu ve his vasıta-
sıyla icra edilebileceğini en güzel anlatan 
kelimelerden biridir “gift”. 

Bizde ise karşılığı “Dâd-ı Haktır.” Bach’ta 
öyle düşünüyor olacak ki, bir defasında 
kafasındaki peruğu çıkarıp bir müzisyene 
fırlatarak: 

“Sen bir kundura tamircisi olmalıymışsın!” 
diye haykırmıştı. 

Yeteneksizliğe tahammülü olmayan 
Bach, tam bir mükemmeliyet-
çiydi. 

Mamafih müzik de 
mükemmeliyetçile-
rin işi olmalıydı. 

Bıraktığı eserlerde-
ki estetik ve sanat 
ziyadesiyle mükem-
meldi. 

Johann Sebastian 
Bach müzisyen bir 
ailede dünyaya gelir. Allah 

tarafından verilen yeteneğin ortaya çık-
ması da böyle bir ailede zor olmasa gerek-
tir kuşkusuz. 

Aile bireyleri ile başladığı müzik eğitimine 
Lüneberg müzik okulunda devam eder. 
Buradaki eğitimi nihayete erdiğinde pro-
fesyonel hayata atılır. 

Yeteneği aşikâr olan Bach aynı zamanda 
muazzam bir disipline sahiptir. Bu da onu 
tarihte en çok eser bırakan müzisyenler-
den biri yapacaktır. 

Ömrünün son dönemlerinde görme yetisi-
ni ciddi manada kaybeden Bach iki kez göz 
ameliyatı olur. 

Ne yazık ki bu talihsizlik onun müzik 
çalışmalarını da etkileyecektir.  

Oldukça dindar olan ve batı müziğine çok 
ciddi katkılarda bulunan Johann Sebas-

tian Bach, 28 Temmuz 1750 senesinde 
Almanya’da ölmüştür.

Rus Müzisyen Nikolay Rim-
sky-Korsakov, Bach için 

şöyle der: 

“Uygar dünyanın mü-
ziğinin tarihsel evrimi 
hakkında hiç fikrim 
yoktu ve tüm modern 
müziğin her şeyi Bach’a 

borçlu olduğunu henüz 
fark etmemiştim.”

İ
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ürkiye’de bir döneme 
damgasını vurmuş Ye-
şilçam filmleri, esasında 

olan veya olabilecek hikayeleri 
senaryo olarak hazırlar ken-
disine. Böyle bir senaryoya da 
bu gerçeklikte müzikler konul-
ması gerekmektir. Yeşilçam 
filmlerinde bolca duyduğu-
nuz, Yeşilçam senaryosu gibi 
hikayesi olan, güftekârı 
ve bestekârının isim-
lerinin kayıtlarda 
zikredilmediği bir 
İstanbul türküsü-
dür bu ayki eseri-
miz. 

Ada sahillerinde bekliyo-
rum

Her zaman yollarını gözlüyo-
rum

Yârim seni seviyor istiyorum

Beni şâd et Şâdiyem başın için

Her zaman sen yalancı ben 
kâni

Her zaman orta yerde bir 
mâni

Her zaman sen uzakta ben 
müştâk

Her telâkkide bir hayâlin var

Nerede o mis gibi leylâklar

Sararıp solmak üzre yapraklar

Bana mesken olunca topraklar

Beni yâd et Şâdiyem başın için

Suat Bey ve Şadiye Hanım’ın 

hüzünlü aşkıdır bu şarkı. Ka-
der bir yaz günü İstanbul’daki 
adalarda çiftimizin yollarını 
kesiştirir. Sonrası malum her 
tarafl arını saran bu aşkın ev-
lilikle ziyâdeleşmesi için Suat 
Bey girişimde bulunur. Yalnız 
ortada büyük bir problem 
vardır. Şadiye Hanım zengin 
bir ailenin kerimesi, Suat Bey 

ise fakir bir ailenin mahdû-
mudur. 

Evlilik düşünceleri 
ailelerin rızası olma-
dığı için olumsuzlukla 

sonuçlanır. En büyük 
tepkide Şadiye Hanım’ın 

babasından gelmektedir. 
Lakin bu engel onların aşkları-
na mâni değildir. Kış mevsimi 
geldiğinde Şadiye Hanım’ın 
ailesi adadan ayrılarak Üskü-
dar’daki köşklerine taşınırlar. 
Suat Bey ise adada kalır. 

Mektuplaşmalar devam eder. 
Ancak vuslat ümidi yerini 
karamsarlığa sürüklemekte-
dir. Bu hasret acısına takati 
kalmayan Suat Bey fırtınalı bir 
İstanbul gününde yüreğindeki 
yangını dindirmesi ümidiyle 
kendini boğazın serin sula-
rına bırakır. Bu olaydan iki 
gün sonra Şadiye Hanımdan 
gelen mektupta, “Suat, niha-
yet babamı evlenmemize ikna 
ettim.” yazmaktadır.

Hicaz makamındaki bu eseri 
Türk Müziğinin çok kıymetli 
seslerinden Hamiyet Yüceses 
Hanımdan dinlemenizi tav-
siye eder, müzik dolu günler 
dilerim.

atı Müziğinin bir 
formu olarak  17. 

yy.’da kullanılmaya baş-
lanmıştır barok müziği.  
Adeta lale devri ile barok 
dönemi aynı özellikleri 
gösterir müzik açısından. 
Ciddi bir gösteriş, ahenk 
ve şaşa vardır barok mü-
ziğinde. 

Takriben 150 yıllık bir 
dönemi kapsayan barok 
müziği, Sebastian Bach’ın 
ölümüyle ününü kaybet-
meye ve tükenmeye baş-
lar. Ancak diğer dönem-
lerde de etkisi görülmüş 
ve ilham kaynağı olarak 
batı müziğinde, tınısının 
izi aşikârdır.

Barok müziğinin temel 
özelliği ise zıtlıklardan 
yararlanır. Çok daha ilginç 
melodiler ve armoniler 
kullanılan bir müzik 
ortaya konulur. Bu zıt-
lıklardan oluşan yapıya 
“kontrast” denir. 

Müziksel ifade de duygu-
yu artırmak, daha yoğun 
hislerin uyandırılması için 

sesin sert veya yumuşak, 
gür veya hafif kullanılma-
sı da bu dönemde ortaya 
çıkmıştır.  İlaveten, eser-
lerin başlangıcı ve bitirili-
şi bu dönemde daha ayırt 
edici sesler kullanılarak 
yapılmaya başlanmış, baş-
langıç ve bitiriş bölüm-
lerin de  canlılığa önem 
verilmiştir. 

Barok müziği için iki 
temel enstrüman vardır: 
Keman ve klavsen. Barok 
müziği klavsen enstrüma-
nına uygun bir teknikte 
bestelenmiştir. 

Zira bu dönemde okuduk-
tan sonra şaşıracağınız 
bir enstrüman daha icat 
edilmemiştir ki biz bu 
enstrümanı Batı müzi-
ğinin temel enstrümanı 
kabul ederiz. Piyano… 

Bu müziğin önemli bes-
tekarları: Joseph Haydn, 
Sebastian Bachtır. İnter-
netten bu müzik formu-
nun örneklerini bulabilir-
siniz.
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GELENEKSEL SANATLARIMIZ

öçebe Türk topluluklarının ha-
yatları büyük oranda, koyun ye-

tiştiriciliğine dayandığından, mevsimle-
re göre çayırları verimli olan yerlere göç 
ederek yaşamışlardır. Bu yaşayışlarına 
bağlı olarak, gerekli bütün ihtiyaçlarını, 
hafif ve kolay taşınabilen eşya ile karşı-
lamışlardır. 

Hareketli yaşamayı seven Yörük ve 
Türkmen insanı için kilim çadırının en 
önemli eşyası, atının eyeri, hububatının 
ve eşyalarının taşınmasında kullandığı 
çuvalı, yiyeceğini taşıdığı heybesi ol-
muştur. Bunların herbirini kilim sanatı 
ile yaptığı için, kilim Türk toplulukları 
için büyük önem arz etmektedir.

Kilim Nedir?

Kilim, düğümlü halı dışında, kirkitli 
dokumalar içerisinde en tanınmış olan, 
çözgülerin atkılar tarafından tamamen 
gizlendiği, iki iplik sistemine dayanan, 
çözgü ipi ‘arış’, renkli yüz ipi ‘argaç’ ile 
dokunan, tersi ve düzü bulunmayan yer 

sergisi (yaygı), duvar örtüsü, perde, yük 
örtüsü, yastık vb. işler için kullanılan 
atkı yüzlü bir dokumadır. 

Türkçe bir kelime olan ‘kilim’in Fars-
ça’dan geldiği söylenilse de Farsça’da 
aynı anlama gelen ‘gelim’, ‘kelim’ ke-
limelerinin Türkçe’den alındığı kabul 
edilmektedir ve bir Türk dokuma gele-
neğidir. Kilim kelimesi Türkçe bir keli-
me olarak 13. yüzyıldan itibaren kulla-
nılmaktadır. 

Geleneksel bir dokuma tekniği olarak 
çeşitli yabancı dillerde de kul-
lanılan ‘kilim’; Ukranyaca’a 
‘kyym’, Polonya dilinde 
‘kilim’, Bulgarca’da ve 
Sırpça’da ‘kilim’ Ro-
mence’de ise ‘chilim’ 
şeklinde söylenmekte-
dir. Yine kilim kelime-
sinin Farsça ve Türkçe 
yazılmış eski metinler-
de de ‘yere serilen yaygı’ 
ve ‘derviş cübbesi’ anlamı-

na geldiği, bazı eski Türkçe metinlerde 
de ‘saçaklı kilim’ kelimesine rastlandığı, 
asıl bu terimin bugün bizim anladığımız 
‘kilim’ kelimesinin karşılığı olduğu be-
lirtilmektedir. Ayrıca Kuman Türkleri, 
kilim sözünü halı karşılığında kullan-
dıkları bilinmektedir. 

Kaynaklar kilim kelimesinin, Kaşgarlı 
Mahmud’un XI. yüzyıl’da yazdığı Di-
vanü Lûgati’t Türk’te iki ayrı anlamda 
kullanıldığını ve halı, kilim, keçe, döşek 
gibi yerlere serilen eşyalara da ‘kıviz’, 
‘kiwiz’, ‘küvüz’ denildiğini, XIX. yüzyıl 

metinlerinde de kelimenin ‘kilim’ 
şeklinde söylendiğini belirt-

mektedirler.

Kilimin Anlam Bagajı

Geçmişi çok eskilere da-
yanan Türk kilim sanatı, 
Anadolu insanın duygu 

ve düşüncelerini yansıt-
ması açısından diğer sanat 

dallarından ayrılmaktadır. 

G

Selda Kavas - Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi selda.kavas@hotmail.com

Anadolu Selçuklu 

Sanatı, İran ve Su-

riye gibi İslam Sa-

natlarının etkisinde 

olmakla birlikte her 

zaman Türk zevkini 

devam ettirmiştir. 

GELENEKSEL DOKUMA TEKNİĞİ:
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KİLİM SANATI

“Türkler, Anadolu’ya gel-
diklerinde (MS 1071) 
kendilerinde yüzyıllar 
önce bu topraklara yerle-
şen uygarlıkların temelini 
atmış oldukları ileri sevi-
yede bir dokumacılık bul-
muşlardır. 1962 yılında 
Çatalhöyük kazılarında 
elde edilen Neolitik dev-
re ait (MÖ 6000) dokuma 
parçaları, Anadolu’da do-
kumacılık tarihinin çok 
çok eski olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. 

Bu olay dünya dokumacı-
lığının başlangıcını tah-
minlerin de ötesine gö-
türmektedir. 

Bugünün Türkiye’sinde-
ki dokumacılık, Orta As-
ya’dan kalkıp tarih önce-
si Anadolu’sunun gelmiş 
geçmiş medeniyetleri ile 
yoğrulan, birbirini kova-
layan kuşakları ile dün-

den bugüne getirdiği bir 
dokumacılıktır”.

Kilim dokumacılığı,  Türk-
lerin gerek Orta Asya’dan 
getirdikleri ve gerekse 
Anadolu’ya geldiklerinde 
karşılaştıkları kültürlerle 
ilişkili olarak gelişerek, 
13. yüzyılda (Selçuklular 
döneminde) en güzel ör-
neklerini vermiştir. 

Türk düz dokuma yaygıla-
rı içinde en eski örnekler-
den biri, Washington Tex-
tile Museum’da bulunan 
kûfi bordürlü ve ortada 
sekizgen madalyondur. 

Bu çalışma kenarlarda 
ufak sekizgenler bulunan 
kompozisyonu ile 15., 16. 
yüzyıl Avrupalı ressamla-
rın tablolarında görülen 
ve Holbein Halıları diye 
adlandırılan halıların de-
senlerine benzemektedir.
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Kilim, Türkmenlerle mi  
Başladı?

Yapılan çeşitli kazılar sonucunda da 

Anadolu’da ve Orta Asya’da, Pazırık 

bölgesinde ve diğer bölgelerde, erken 

tarihli malzeme ve örnekler bulundu-

ğu kayıtlara geçirilmiştir. Bu da Oğuzlar 

(Türkmenler)’in Anadolu’ya geldiklerinde 

yeni yurtlarında mevcut bir dokuma yaygı geleneğinin var-

lığını göstermektedir. 

Anadolu Selçuklu Sanatı, İran ve Suriye gibi İslam Sanat-

larının etkisinde olmakla birlikte her zaman Türk zevkini 

devam ettirmiştir. 

Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde de dokuma sanatı tüm 

ihtişamıyla devam etmiştir.

“Anadolu’da Malatya-Dirjan, Kayseri-Avşar, Silifke-Kaya-

başı, Konya-Karaman, Uşak-Eşme, Eskişehir-Sivrihisar, 

Van-Berivan, Gaziantep-Kirkitli, Sivas-Sarkışla gibi yerlerde 

Yörük kilimleri dokunmaktadır. Ayrıca Anadolu dokumala-

rının en güzel örneklerini Yörük, Afşar ve Türkmen Istar 

dokumalarında bulabiliriz. Zaten düz dokumalara ‘Aşiret 

Sanatı’ demek daha yerinde olur. Zira yaratıcıları Türkmen, 

Yörük ve Afşarlardır. Ticari amaç için dokunmadıklarından 

bu güne kadar karakterlerini bozmadan gelebilmişlerdir”.



oruç, 
kalkandır.

Hadis-i Şerif. Kaynak: Buharî, Savm 9; Müslim, Sıyam 163

Ramazan-ı 
Şerif’iniz 
Mübarek 
Olsun.
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eyiz dolu 
zamanı, yıllara bedel 

günleri olan oruç ayı Rama-
zan-ı Şerîf, esasında mübârek bir 

mükâfât ayıdır. İçinde bulunduğumuz 
sayısız nimetlerin kadir ve kıymetini 

hatırlatan bir aydır Ramazan-ı Şerîf. Allah 
Teâlâ’nın emir buyurduğu oruç nimeti, fâni tad-

lardan vazgeçerek bâki lezzetlere erişebilmenin bir 
vasıtadır.

Şakîk-i Belhî buyurur:

“İbâdeti lâyıkıyla îfâ edebilmek, bir san’attır. Onun kazanç mekâ-
nı, halvet; vâsıtası ise açlıktır.”

Dünya meşgalesi içinde zarûrî olan “sabır, irade, nefs müca-
delesi” gibi hallerin oruç ile talim ve terbiyesi,  insanın ahlaki 

durumunu kemâle erdirmesinde kıymetli bir öneme haizdir. 
İnsan ömrü gibi Ramazan ayı da sayılı günlerden ibarettir.  Sayılı 
günlerden müteşekkil olan bu aydan doğru istifade edildiği takdir-
de oruç, sayılı ömrümüzü incelik, zerafet ve derinlik hasletleriyle 
süsler.

Ramazan-ı Şerîfte, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 
Efendimiz‘in de tavsiyelerinde yer alan belli başlı bir takım husûs-
lara dikkat etmek îcâb eder:

a. Kelime-i şehâdet,
b. İstiğfâr ve zikir,
c. Cenneti tahsîl edebilmek için bolca amel-i sâlih,

d. Cehennemden kurtuluş için harâmlardan ve kerâhetten 
sakınmak,

e. İmkânlar nisbetinde çokça hayır ve hasenatta bulunmak, 
kırık ve mahzûn kalblerin duâsını almak,

f. Oruçlu bir kimseye iftar ettirmek.
Ve emsâli…

Yalan ve gıybet iman etmiş bir kişiye asla yakış-
mayan kötü hareketlerdir. Yalan ve gıybet 

gibi kötü eylemlere ramazanda bilhassa 
dikkat etmek gerekir. Rasul-ü Zişan 

-sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efen-
dimiz bu hususta şöyle 

buyur: 

“Oruç, 
oruçluya yakış-
mayan şeylerle zedelenme-
dikçe (tutan için) bir kalkandır.”

Denildi ki:
“(Oruçlu) onu ne ile zedeler?”

Buyurdular:
“Yalan ve gıybetle…” (Nesâî; Mu’cemu’l-Evsât)

Zira gündüz helal gıdalardan feragat ederek oruç tutan 
kimseler, yalan ve gıybetleri sebebi ile insan eti yiyerek 
mânen harâmla iftar etmiş sayılırlar. Zahiren oruçları de-
vam etmekle birlikte, orucun feyiz ve bereketinden istifade 
etmemiş kimselerdir bunlar.

 Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz 
gıybet hakkında şöyle buyurdu: 

“Miraca çıkarıldığımda, bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini 
tırmalayan kimseler gördüm. “Bunlar kim” dedim. Cebrail aleyhis-
selam, ‘Gıybet ederek insanların etini yiyen, şahsiyetlerini zedeleyen 
kimselerdir’ dedi.” [Ebu Davud] 

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ‘in oruç 
ile alakalı iki müjdesi:

“Oruçla Kur’ân, kıyâmet gününde kula şefâat edecektir. Oruç, sabrın 
yarısıdır.” buyurmuşlardır.

“Oruçlunun sevineceği iki ferâhlık vardır:
1. İftâr ettiği zaman (Cenâb-ı Hakk’ın nîmetlerine kavuştuğu 
için) sevinir.
2. Rabbine kavuştuğunda da orucu berekâtıyla nâil olduğu 
yüksek derece için sevinir.” (Buhârî)

Görüldüğü üzere Cenâb-ı Hakk, oruca olan rağbeti 
beyânın yanında ona vereceği mükâfat ve karşılığı, 
beşerin oruca olan rağbetini te’mîn zımnında 
saklı tutmuştur. Tıpkı bir müsâbakada câzi-
beyi artırmak için saklı tutulan çok büyük 
bir mükâfat gibi…

Ramazan-ı Şerîf ’imizin 
makbûl olması niya-
zıyla!…

F

YORUM

EY RAMAZAN 
MERHABA

Ahmet Musa Bala
ahmetmusabala@gmail.com
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RÖPORTAJ

izin gibi defalarca kez Avrupa’da 
şampiyonluklar kazanmış birisi ka-
riyerine niye Avrupa’da ya da başka 

bir bölgede devam etmek yerine, doğduğu 
ve büyüdüğü Sakarya’da devam ediyor, bu-
radan neden ayrılamıyorsunuz?

Ben kariyerime ilk başladığım yıllar-
da, özellikle Avrupa’da çok kaldım 
ama 2008’de Sinan ağabeyim rah-
metli olduktan sonra Türkiye’ye 
tamamıyla dönmeye, yarışlara Tür-
kiye’den gidip gelmeye karar verdim. 
Öyle olunca Sakarya’da bir parkur yap-
mak zorundaydık. Bu da benim için büyük 
avantaj oldu. Antremanlarımı burada yapıyor, 
Avrupa’da yarışıyorum. Burada sürekli yarışlara 
hazırlanma imkanım oluyor. Biz çok yoğun bir 
tempoda çalışıyoruz. Sonra, insan memleketini 
sever, her zaman özler. Ben de Sakarya’yı çok se-
viyorum, vakit geçirmekten keyif alıyorum. Ço-
cuğumu burada büyütmek istiyorum. O yüzden 
burada yaşamayı tercih ediyorum. 

Avrupa’da ve Asya’da pek çok ülkeyi ziyaret 
etmenize rağmen, asıl ikamet ettiğiniz yer 
burası değil mi?

Evet. Serdivan Esentepe’de yaşıyorum.

Burada Yorulmalıyım ki Yarışta  
Yorulmayayım

Burası zorlayıcı bir parkur değil 
mi?

Kendime antrenman yapabilmek için 
yaptım burayı. Çok zorlayıcı bir parkur, 

evet. Çok yoruyor beni, buradaki yorgun-
luk da bana yarışta çok faydalı oluyor. Bura-

da eğer yoruluyorsam, çokta yorulmadan yarışı 
çıkartabiliyorum demektir. Antrenmanlarıma 
hazırlık açısından bana çok büyük katkı sağlayan 
bir parkur.

Çocukluğunuzda geleceğe dair ne tür hayal-
ler kurardınız Kenan Bey?

Röportaj: Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com  
Fotoğrafl ar: Ahmet Yıldırım gayreddin@gmail.com

S

Tanıyalım

Kenan Sofuoğlu, motor tamircisi bir babanın 
(İrfan Sofuoğlu) en küçük oğludur. Ağır 
imtihanlarla dolu bir hayatı olan yarışçı, 25 
Ağustos 1984 tarihinde Akyazı’da doğar. 17 
Ağustos depreminden mucizevi bir şekilde 
kurtulur. 2002’de Almanya’ya yerleşir ve 
aynı yıl Yamaha-Cup’ı kazanır. En büyük 
destekçisi olan ağabeyi Bahattin Sofuoğlu’nu 
aynı yıl bir otomobil kazasında kaybeder. 

2003 sezonunda Supersport-IDM’de 2. ol-
duktan sonra, 2004’te Fim Superstock 1000 
Cup’a geçer. 2004 sezonunu üçüncü, 2005 
Superstock-1000 şampiyonluğunu ikinci 
olarak tamamlar. Supersport WM’de 2006 
sezonunu üçüncü olarak tamamlar. 2007 yı-
lında Supersport Dünya Şampiyonluğu’nda 
sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyon olur.

2008’de ağabeyi Sinan Sofuoğlu’nu motor-
siklet kazasında kaybeder. 2010’da Dünya 
Supersport Şampiyonası’nda birinci olarak 
dünya şampiyonu olur. Kenan Sofuoğlu, 
yarışın ardından boynunda Türk bayrağı ile 
zafer turu atar.

2011 yılında Spor Toto’nun teklif ettiği 
800,000 TL lik isim hakkı bedelini, dini 
inancını gerekçe göstererek reddeder ve 
hayır kurumlarına verilmesinden memnu-
niyet duyacağını belirtir. Aynı yıl babasını 
kaybeder. 2012 ‘de ise Supersport Dünya 
Şampiyonluğu’nda sezonun bitimine 1 yarış 
kala 183 puanla şampiyon olur.

Mart 2015’de Hamza ismini verdiği bir oğlu 
olur fakat bir ay sonra, çocuklarda çok ender 
görülen, beyin kanaması sebebiyle vefat 
eder.

2015’te Supersport Dünya Şampiyonluğu’n-
da, en yakın rakibine (Patrick Jacobsen) 
33 puan farkla, Fransa’da çıktığı yarışta 
podyuma çıkarak dünya şampiyonluğunu 
garantiler. Bu da 4. şampiyonluğu olur.

Kenan Sofuoğlu’nun acılar ve başarılarla 
örülü hayat hikayesinin özeti böyle. Kazan-
dığı şampiyonluklarla ülkemizin ve şehrimi-
zin gururu. 

Kenan Sofuoğlu ile Akyazı’da yaptırdığı motor parku-

runda buluştuk. Yaşadıkları, başardıkları ve tecrübe ettikleri 

üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Keyifl i okumalar dileriz.

RÖPORTAJ
KENAN

SOFUOĞLU

akarya mutevazi bir yer. 
İstanbul gibi değil. Bura-

da sakin bir hayat var, İstan-
bul’a nazaran. Çünkü oraya da 
çok gidip geliyorum. Oradaki 
yoğunluk insanı gerçekten çok 
yoruyor ve buradaki hayatınız 
belli zaten. Sakin bir hayatı 
seviyorsanız, Sakarya’yı da çok 
seviyorsunuzdur. Ben Sakar-
ya’yı bu yüzden çok seviyorum. 

Birçok kişi birbirini tanıyor. 
Burası İstanbul gibi Türki-
ye’nin her ucundan insanların 
toplandığı bir yer değil. Burada 
da çok milletten insanlar var 
ama genel olarak kökenleri 
burada büyümüş, benim de 
kökenim Trabzon’dan ama 
burada büyüdüm. O yüzden 
herkes birbiri ile uyumlu.

SSakarya’da 
doğmuş ve bü-
yümüş olmak, 

sporcu kimliği-
nize ne tür kat-

kı sağladı?

Her Bir Acı,

BENİ DAHA DA 
GÜÇLENDİRDİ 
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KENAN SOFUOĞLU

En büyük hayalim ağabeylerimle beraber ya-
rışmaktı. Çünkü okuduğum yıllarda özellikle 
ortaokul, lise yıllarında ağabeylerim Türkiye 
şampiyonasında yarışıyordu.

Hayallerinizde hep motor yarışçılığı mı 
vardı?

Her zaman vardı. Ağabeyim çok iyi yarıştığı 
için onun gibi olmak istiyordum. Tabi Avru-
pa’da dünya şampiyonasında yarışmaktansa, 
Türkiye’de ki şampiyonada yarışmaktı hayal-
lerim. Zaman bizi Türkiye şampiyonasından 
sonra Avrupa’ya itti. İyi ki de o adımı atmı-
şız, iyi ki de Avrupa macerasına başlamışız. 
Çünkü beraberinde Dünya şampiyonlukları 
gelmiş oldu. 

Sizin Avrupa’ya gitmenize ağabeyleriniz 
vesile oldu değil mi?

Tabi.

Kendilerinden fedakârlık yaparak mı 
sizi gönderdiler?

Başlarda biz Avrupa şampiyonasına çıkmak 
istediğimiz zaman, tabi ki Türkiye’den bir 
destek bulamamıştık. O zaman bugünkü 
hükümet de yoktu, bugünkü Spor Bakanlı-
ğı da, bugünkü Federasyon’da yoktu. Kendi 
imkânlarımızla gitmeye çalıştık. Çok zordu, 

özellikle maddi olarak Avrupa’da tutunmak. 
Avrupa’da bir yerlere gelmek çok zordu ama 
Rabbim işimizi rast getirdi. Bize orda güzel 
kapılar açtı. Avrupa arenasına, oradan da 
Dünya şampiyonasına açılmak nasip oldu.

İlk ne zaman tam olarak ben bir motor 
yarışçısı olacağım dediniz?

Lise ikiye giderken çok istekliydim, Türki-
ye’de yarışmaya. Türkiye şampiyonasında, 
adım adım belkide bir gün Avrupa şampiyo-
nu, bir gün dünya şampiyonu olurum diye 
hayal etmeye başlamıştım.

Oldukça erken başlamışsınız hayalini 
kurmaya.

Elbette, hayal kurmadan yapamazsınız.

Hayat hikayeniz aslında pek çok acılar-
la, imtihanlarla dolu. Aslında sizin ilk 
ağır imtihanınız, 17 Ağustos depremin-
de gerçekleşmişti. Hikayenizin diğer kı-
sımlarını biliyoruz ama, depremden sağ 
çıkma kısmını bilmiyoruz.

Evet, 17 Ağustos’ta biz İzmit caddesinde 
oturuyorduk. İzmit Caddesi hemen hemen 
bütün binaların yıkıldığı bir caddeydi. Bizim 
de tek kurtulma sebebimiz beş katlı bir apart-
manın beşinci katında oturuyor olmamız. 
Apartman tamamen paramparça oldu. Alt 
komşuların birçoğu zaten hayatını kaybetti. 
Biz Allah’ın izniyle bütün aile evden sağ ola-
rak çıktık.

Yaralar aldık hepimiz ama hamd olsun bütün 
aile ordaa evden sağ salim çıktı. Tabi ki ha-
yat hep farklı yerlerde yakalıyor insanı. Dep-
remden iki-üç sene sonra Bahattin ağabeyim 

rahmetli oldu. Belki depremde kaybetseydik 
bizim için daha kabul edilebilir bir şeydi. 
Karşıdan karşıya geçerken araba çarpmasıyla 
vefat etti. Çünkü deprem zamanında o kadar 
çok insan ölmüştü ki artık ölümler normal 
gelmişti herkese. Bahattin ağabeyimin ani 
ölümü 2002 yılında bizim için çok daha ağır-
dı.

Her Bir Acı Beni Daha da Güçlendirdi

Bütün bu acılar bir tarafıyla sizi muhak-
kak olgunlaştırmıştır ama başka ne tür 
etkileri oldu size?

Kuşkusuz olgunlaştırdı. Birçok yerde kari-
yerimle alakalı, özel hayatımla ilgili çok zor 
günler geçirdim. Ama o zorlu günlerin hep-
sinin beni daha da güçlendirdiğine inanı-
yorum. Çünkü kariyerime bakılırsa, benim 
mesleğim motor sporu, motosiklet yarışları 
ve milli sporculuk.  

2007’de ilk kez Dünya Şampiyonu olmuştum. 
20015’de, yıllar sonra tekrar Dünya Şampi-
yonluğuna ulaşmak kolay bir şey değildi. İlk 
şampiyonluğunuzu alırsınız, bir kaç sene 
sonra zaten işler daha da rahatlar. 

Hayat rahatladıkça o şampiyonluğun ve mad-
di gücün verdiği rahatlıkla, sporcunun per-
formansı düşebiliyor. Ama 2015’de tekrar 
Dünya Şampiyonluğuna ulaşmam da tabi ki 
geçmişte çektiğim sıkıntıların, zorlu günlerin 
beni pişirerek daha güçlü bir şekilde kariye-
rime bağlaması sonucu oldu. 2016’da hâlâ 
hamd olsun ki şampiyon lideri olarak işimize 
devam ediyoruz. 

Dışarıdan baktığımızda bu kadar zor 
acılarla dolu hayatı olan birisinin isyan 

      Ben gençle-
re genel olarak 
şunu söylemek 
isterim: Cadde-
lerde, özellikle 

motosiklet ya da 
otomobil kulla-
nan gençler çok 
dikkat etsinler. 
Hiçbir şey sağ-

lıklarından daha 
kıymetli değil. 

“

“
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etmesi beklenebilir, ama siz bunları hep 
tevekkülle atlattınız. 

Alt yapısı dine çok bağlı bir aile kökenim var. 
Özellikle çocukluğumda Sakarya’ya taşındı-
ğımız sırada, rahmetli dedem Akyazı’daki Bü-
yük Camii’nin imamıydı ve benim üzerimde 
etkisi büyüktü.  

Herkes derdi ki rahmetli Tahir hocanın toru-
nu. Ben her seferinde şaşırırdım böyle dedik-
lerinde. Allah razı olsun tabi ki, büyüklerimi-
zin bizi yetiştirme tarzı çok önemliydi. Bize 
öğrettikleri hayata dair her şey, nasıl davra-
nacağımız konusunda ışık tutuyordu. Edep 
olmadan hiçbir şey olmaz. Biz bunu öğrendik. 

Zor günlerimizde etrafımızdaki insanların 
yanımızda sağlam durması, bize hakkı ve 
sabrı tavsiye etmeleri, bize çok yardımcı oldu. 
Hamdolsun, dediğim gibi Sakarya’da yaşama-
nın avantajı ailemin ve çevremdeki insanla-
rın vermiş olduğu desteklerdi. Bizi daha sağ-
lam ve daha dirayetli durmaya vesile kıldı. 
İnancımdan aldığım güçle zorlukları aştım.

İki ağabeyinizi kaybetmeniz üzerine, ai-
lenizin bu yarışlara devam etmeniz hu-
susunda tereddütleri olmadı mı?

Tabi ki oldu. Özellikle annem çok bırakmamı 
istedi ama Sinan ağabeyimi kaybettiğimizde 
daha 23, 24 yaşındaydım ki, o yaşta mesle-
ğini bırakamazsın. Kariyerini yarıda bıraka-
mazsın. Tam da zirveye geldiğim zamanda, 
anneme dedim ki “İstersen bırakırım”. An-
nemle de o zaman şu şekilde anlaştık, artık 
Avrupa’da kalmayacağım, bütün yarışlara 
Sakarya’dan gidip geleceğim. Annem de o şe-
kilde kabul etti. Yıllardır her hafta gidiyorum 
geliyorum. 10 günde bir 5 günde bir, Avru-
pa’ya gidip geliyorum. Yarışımı yapıyorum, 
yarıştan sonra Türkiye’ye dönüyorum. Anne-
me verdiğim sözü tutuyorum yani. 

Yarışlarda ufak tefek kazalardan sonra, 
“bu işi bırakmam lazım artık” dediğiniz 
oluyor mu?

Zaman zaman çok zorlandığımız dönem-

lerde, bırakmayı düşündük. Her 
sporcunun hayatında “Artık yeter 
bırakacağım, olmuyor.” dediği za-
manlar olur. Önemli olan zaten, o 
zor zamanları atlatı,p işine daha 
sıkı bağlanmak. Bunu başarabili-
yorsan zaten başarıya da ulaşıyor-
sundur. 

Pek çok yarış kazandınız. Av-
rupa şampiyonluğu, dünya 
şampiyonluğu, derecelere gir-
diğiniz yarışlar; bütün bu ba-
şarıların arkasında nasıl bir 
tempoda çalışmak var? Arka 
planda ne oluyor?

Teşekkür ederim sorunuz için. Üç 
şey önemli, çalışkanlık, azim ve 

hırs. Yetenek tabi bu işin bir parçası fakat ça-
lışkanlık çok önemli bizim işte. Ben çalışmayı 
çok seviyorum. 

Belki bir de tecrübe.

Tecrübe olması lazım ama sonuçta bir ka-
rakter lazım bu işe, karakterin de çok 
çalışkan bir karakter gerekiyor. 
Burada gördüğünüz gibi sürek-
li çalışıyorum. Çok çalışma-
nın karşılığı Rabbim zaten 
gittiğim yarışlarda veriyor. 
İnşallah 2016 sezonu içinde 
de, şampiyonada iyi durum-
dayım. Duamız bu sezon da 
şampiyonluğu almak.

Hergün antrenman yapar mısı-
nız?

Sıcak havayı bulduğumda hemen hemen her 
gün antrenman yapıyorum. Ama tabi ki Tür-
kiye’de olduğum dönemlerde. Çünkü önüm-
de İngiltere gibi çok zorlu bir parkur var. O 
yorucu parkura daha iyi hazırlanıp sağlam ve 
güçlü gitmek istiyorum.

Yarışlarda kendinize özel teknikleriniz 
var. Bunları nasıl geliştirdiniz?

Herkesin bir yeteneği vardır. Rabbimde bize 
bu konuda, motor sürmede teknik geliştirme 
konusunda yetenek verdi. Binlerce teknik 
vardır. Özellikle finemalajda, gücümüz bize 
çok büyük avantaj sağlıyor. Hamdolsun o 
güç sayesinde de rakiplerimize atak yapmak 
konusunda zorluk çekmiyoruz. Kullanış tek-
niğimiz iyi, ki bu sayede üst üste şampiyon-
luklar alabildik. İnşallah beraberinde birkaç 
sene daha şampiyon olup, kaderimizi de gü-
zel noktalamak nasip olur. 

Yarışlardan hemen önce ne tür ritüelle-
riniz oluyor?

Bir Müslüman evladı olarak önce dua ederiz. 
Hem manevi olarak hazırlanırız, hem de fi-
ziksel olarak hazırlanırız. Manevi olarak da 
yarıştan önce hazırlığımızı yapıyoruz. Ai-

lemin büyüklerinden dualarımızı alıyoruz, 
o şekilde yarışa gidiyoruz. Onun desteğiyle 
başladığımız zaman genelde güzel sonuçlar 
alıyoruz. 

Motor yarışları ve antrenmanlar dışında 
nasıl bir sosyal hayatınız var?

Genelde sakin bir havam var, dışarıya pek 
çıkmam. Hep evimde vakit geçiririm. Çünkü 
en rahat olduğum yer evim. O yüzden ailem-
le, annemle, eşimle evimde geçer vaktim. 

Size özenen pek çok genç arkadaşımız 
var. Sadece bir motorcu kimliğiyle de-
ğil, inançlı bir sporcu kimliğinizle sizle-
re özeniyorlar. Bu alana girmek isteyen 
genç arkadaşlarımıza ne söylemek ister-
siniz?

Ben gençlere genel olarak şunu söylemek is-
terim. Caddelerde, özellikle motosiklet ya da 
otomobil kullanan gençler çok dikkat etsin-
ler. Hiçbir şey sağlıklarından daha kıymetli 
değil. Çünkü aileler çocuklarını kolay büyüt-
müyor. Ben gencecik çocuğun kaza yaptığı-

nı, vefat ettiğini gördüğümde gerçek-
ten çok üzülüyorum. 

Bir aile özellikle onu o yaşa 
getirmek için çok emek sarf 
ediyor. Deli akan kanlarıyla 
hız tutkusuna esir olmasınlar. 
Bu konuda caddeleri değil de, 

parkurları tercih etmeleri gere-
kiyor. Diyecekler ki, “her yerde 

parkur yok”. Evet. Parkur çok fazla 
yok. İnşallah belediyelerin destekle-

riyle beraber bizim burada yapmış olduğu-
muz gibi parkurlar çoğalır. 

Buradaki parkura, hiçbir ücret almadan bü-
tün gençleri davet ediyorum. Genç olsun yaş-
lı olsun herkesin burayı gelip kullanmasını 
sağlıyorum. Belirli günlerde ve randevulaşa-
rak tabiki.Ama bu tarz parkurların çoğalması 
lazım. 

Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız 
için. Yeni bebeğiniz de hayırlı olsun. 

Ben teşekkür ederim. Gazetenize başarılar 
dilerim.

RÖPORTAJ

Sıcak havayı 
bulduğumda 
hemen he-

men her gün 
antrenman 
yapıyorum. 
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BİLİŞİM

KISA KISA
10 Yaşında Instagram’ı 
Hackledi
Finlandiyalı Jani, Instag-
ram’da diğer kullanıcıların 
yorumlarını silen bir hatayı 
tespit etti ve Facebook 
tarafından 10 bin dolar 
ödül aldı. Facebook, yazılım 
hatası bulan kişilere ise son 
4 yılda 4,3 milyon dolar 
ödül verdi.

Samsung’dan 256GB 
Hafıza Kartı
Haziran ayında satışa 
çıkacak EVO Plus, geniş 
kapasite ve hızlı veri aktarı-
mına sahip. 10 yıllık garanti 
süresi bulunan kartın, su, 
ısı, x ışını ve manyetik 
alanlara karşı dayanıklı bir 
yapısı olduğu belirtiliyor. 
Fiyatı ise 250 dolar.

Ücretsiz Windows 10 
Bitiyor
Windows 10 için ücretsiz 
yükseltme imkânı kısa süre 
sonra bitecek. Microsoft, 
çıkış tarihinin yıl dönümün-
de ücretsiz yükseltmeyi 
bitireceğini açıkladı. Güncel 
fiyatlar ise; 429 TL (Ev Pa-
ket) ve 729 TL (Pro Paket). 

Uzayda Bir Yıl
NASA, uzaydaki 1 yıllık 
yolculuğu biten Scott Kelly 
üzerinde yürüttüğü araş-
tırmaların ön sonuçlarını 
açıkladı. Kelly artık aynı yu-
murta ikizinden 5 cm daha 
uzun ve 28 mikro saniye 
kadar daha genç.

Genç Mucitler
İstanbul Kartal Anadolu 
İmam Hatip Lisesinden 4 
öğrenci, görme engelliler 
için geliştirdiği bileklik, do-
kunmatik ekranlı bilgisaya-
ra yüklenen Braille alfabesi 
aracılığıyla yayılan titreşim-
leri kişinin hissetmesini, 
böylece yazıları daha kolay 
okuması ve renkleri algıla-
masını sağlıyor.

13 Yıl Sonra İlk
Teknoloji alanında bir 
markanın 13 yıl boyunca 
büyümesi inanılmaz bir 
başarı. Fakat her yükselişin 
bir sonu vardır. Apple’da 
yılın ilk çeyreğinde %20 ye 
varan gerileme yaşandı.

okat Fen Lisesi’n-
de, aynı zamanda 

özel yetenekli öğrencilerin 
alındığı BİLSEM’de (Bilim 
ve Sanat Merkezi) eğitim 
gören 9’uncu sınıf öğrencile-
ri Serhat Danışan ve Necim 
Erdem Öksüz, 8 ay önce 
kayıpsız sıkıştırma yapan 
bir yazılım yapmaya karar 
verdi. 

Dünya’da kayıpsız sıkıştır-
ma yapan yazılımların az 
ve yetersiz olduğu düşün-
celerini bilişim teknolojileri 

öğretmeniyle paylaştılar.
Öğrenciler, bilişim öğretme-
ni Hakan Abbas’la birlikte 
BİLSEM’de çalışma başlattı-
lar. Yedi ay boyunca çalışıp, 
iç içe geçmiş adaptiv tahmin 
algoritması yazılımını oluş-
turdular. 

Üretilen bu yazılım şimdiye 
kadar kullanılan program-
lardan farklı olarak sınırsız 
ve kayıpsız fotoğraf sıkıştı-
rılması sağlıyor. TÜBİTAK 
tarafından düzenlenen 
47’inci Ortaöğretim Öğren-
cileri Araştırma Projeleri Ya-
rışması’na katılan proje ilk 
değerlendirmelerden sonra 
Ankara’daki finale katılmaya 

hak kazandı. Düzenlenen fi-
nalde proje, Türkiye birinci-
si seçildi ve ülkemizi Avrupa 
ülkeleri arasında yapılacak 
yarışmada temsil etmeye 
hak kazandı. 

Serhat, Erdem ve Hakan 
hocayı tebrik ediyoruz.

eçtiğimiz yıl prototipi gösterilen yüzde 
yüz yerli otomobilin, 2020 yılından önce 

yollarda olması bekleniyor. 

AR-GE süreci devam eden yerli otomobilde, 
Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilen 
yerli yazılım kullanılacak. TÜBİTAK, savunma 
sektörünün tüm sistemlerinde kullanılan ve 
dünyada sadece 11 adet bulunan Gerçek Za-
manlı İşletim Sistemi’ni (GİS) tamamen yerli 
olarak geliştirmişti. Bilişim anlamında ülkemiz 
adına büyük bir adım olan GİS, savunma sana-
yinde dışa bağımlılığı da büyük oranda azalt-
mıştı. 

Yerli otomobil hakkında konuşan Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK tarafın-
dan geliştirilen yazılımın otomobile aktarıldığı-
nı açıkladı. Farklı 
sistemlere rahatça 
uyarlanabilmesi 
için modüler ya-
pıda tasarlanmış 
bu sistem, genel-
likle helikopter ve 
uçaklarda kullanı-
lıyor. 

iyarbakır’ın 
Bismil ilçesinde 

yaşayan Celal Göger, 
40 yaşında, ortaokul 
ve lise diplomasını 
dışarıdan almış bir cep 
telefonu tamircisi. 

Göger, İstanbul’da bir tramvayda gider-
ken yanındaki kişinin sürekli kendi cep 
telefonuna bakmasından rahatsız olur. 
Ve bunu bir buluşla engellemek ister.

“Bu çalışmayla, Diyarbakır’ın sadece 
çatışmalarla değil bilimle de anılmasını 
istedim” diyen Göger, 4 ay süren gay-
retlerinin sonucunda görünmez hale 
getirdiği cep telefonu ekranının, sadece 
özel tasarladığı gözlükle görünmesini 
sağladı. Ürün şöyle çalışıyor, ekrana özel 
bir cam yerleştiriliyor ve sadece özel 
gözlüğü takan kişi ekranı görebiliyor, 
yanınızda duranlar sadece buzlu camı 
görüyor. Cep telefonuna uyarladığı bu 
sistem hakkında Göger, diğer cihazlara 
da uygulanabileceğini söylüyor ve destek 
bekliyor.

T

Abdulkadir Abuş akadirabus@gmail.com

GD

Yerli OtomobileDiyarbakırlı Mucitten

Yerli YazılımAkıllı Gözlük

cileri Araştırma Projeleri Ya-

Ankara’daki finale katılmaya 

Hem Sınırsız
Hem de Kayıpsız
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DUR VE BAK

Beyoğlu’nda pasaj kahvesi... Semaver, kösele ayakkabılar, zamanın modası üçte bir bıyıklar... 1958, Ara Güler

Neye bakıyorlar biliyor musunuz? Başa-rısız bir darbe girişimi sonrası taşınan cenazelere. 1991, Moskova

El-Ezher öğrencileri kırmızı fesleri beyaz sarıklarıyla okulun bahçesinde sabah sporu yapıyor. 1994, Kahire

İlk defa tiyatro izleyen çocukların korku 

ve şaşkınlığı... Yanıbaşımızda yaşanan 

vahşetlere alışkınlığımız... 1963

Örecekleri patik, ıslatacakları fasulye, 

anlatacakları hikaye bitmez. Anneler hep 

geç uyur. Tibet - 2004

Göçmenler için Marsilya’da geceler, dikiş 

dikerek ve memleketten telefon bekleye-

rek geçer. 1989, Fransa

Hazırlayan: Abdullah Kibritçi aleminrenkleri@gmail.com
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Serdivan Ajans olarak bu sayıda sizler için “dram” 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

rezilya’nın Minas Gerais bölgesinde 
yaşayan fakir bir ailenin beş yaşındaki 

oğlu Zeze, hayal gücü çok gelişmiş biridir.
Hikayemiz Zeze’nin başından geçenleri konu 
edinir. Orijinali Portekizce olan eser 16 dile 
çevrilmiştir. Vasconcelos’un tam on iki günde 
yazdığı bu roman için “Yirmi yıldan fazla bir 
zamandır yüreğimde taşıyordum.” der. Ro-
man, Güneşi Uyandıralım ve Delifişek kitap-
ları ile bir seri oluşturur. 2012’de Brezilyalı 
Marcos Bernstein yönetmenliğinde sinemaya 
uyarlanmıştır. 

Şeker Portakal’ında, yoksul bir ailenin oğlu 
olan Zeze, yaramazlıkları ile tüm mahalleye 
yaka silktiren bir çocuktur ve herkes onun 
“Şeytanın vaftiz oğlu” olduğunu söyler. Zeze, 
yaramaz olmasının yanında hayal gücü geniş, 
okumayı tek başına sökecek kadar akıllı ve 
öğretmenini mutlu etmek için her gün ona bir 
çiçek götürecek kadar duygulu bir çocuktur. 

Ailesi yeni bir mahalleye taşınmak zorunda 
kalınca mutsuz olan Zeze, yeni evlerinin bah-
çesindeki bir şeker portakalı fidanını arkadaş 
edinir. Minguinho adını verdiği (keyifli olduğu 
günler Xururuca dediği) şeker portakalı fidanı 
ile konuşmaktadır. Fidana gün boyu yaptıkla-
rını ve hayallerini anlatır. 

Kitabın sonunda yanınızda mendilinizi hazır 
bulundurmanızı öneririz.

oman gayri resmi alternatif bir tarih 
gibi okunabileceği gibi, yaratıcı anlatı-

mı, duyarlılığı, aşkı, yakınlığı ve bireyselliğin 
farklı çeşitlerini de ön plana çıkarır.

“Yüzyıllık Yalnızlık’ı yazmaya başladığımda, 
çocukluğumda beni etkilemiş olan her şeyi 
edebiyat aracılığıyla aktarabileceğim bir yol 
bulmak istiyordum. Çok kasvetli, kocaman 
bir evde, toprak yiyen bir kız kardeş, geleceği 
sezen bir büyükanne ve mutlulukla çılgınlık 
arasında ayrım gözetmeyen, adları bir örnek 
bir yığın hısım akraba arasında geçen ço-
cukluk günlerimi sanatsal bir dille ardımda 
bırakmaktı amacım.” der yazar. 
Yüzyıllık Yalnızlık’ı iki yıldan daha kısa bir 
sürede yazdığını, ama yazı makinesinin 
başına oturmadan önce bu kitap hakkında 
düşünmenin on beş, on altı yılını aldığını 
söyler. 

García Márquez’in en iyi eseri olduğu 
konusunda herkesin hemfikir olduğu Yüz 
Yıllık Yalnızlık, Kolombiya’daki hayali bir 
kasaba olan Macondo’nun hikayesini ve bu 
kasabanın kurucuları olan Buendía ailesinin 
yükselişini ve düşüşünü anlatır. 

Bu acı verici ama renkli aile destanı daha 
geniş kapsamda bir sosyal ve siyasi alegori 
haline gelir. Bazen mantıklı olamayacak 
kadar gerçekdışı olur bazen de bütün gele-
neksel gerçekçiliğin bile ulaşamayacağı kadar 
gerçek. 

utlu’nun tür olarak ilk uzun hikayesi. 
Eser aslında annesini kaybeden bir 

çocuğun babası ile yaşadığı uzun, çalkan-
tılı, dokunaklı bir macerayı dile getiriyor. 
Adalet duygusuna sürekli vurgu yapılan 
hikâyede, anlatım esaslı bir üslup kullanıla-
rak yapılmıştır. 

Türk öykücülüğün zirve isimlerinden biri 
olan ve hâlâ yılda en az bir defa yayınladığı 
hikaye kitaplarıyla karşımıza çıkan Musta-
fa Kutlu’nun Uzun Hikayesi, birkaç yıl önce 
sinemaya aktarılmıştı. 

Hikaye’nin başkahramanı Ali, dürüst bir ki-
şiliğe sahip olup, daima haklı olandan yana 
olan ve eşitliği savunan bir insandır. Ali, ve 
Münire kaçarak evlenmiş yoksul ve aşık bir 
çifttir. Hayatları tren yolculuklarında geçer. 
Ali’nin doğum yaparken kaybettiği Münire, 
hikayenin geri kalanında Ali’ye eşlik edecek 
bir oğlan vermiştir. Oğlu’nun öyküsü de 
Ali’ninkine benzeyecektir.

Mustafa Kutlu, Uzun Hikaye eserinde o 
kadar sade bir dil kullanmış ki hikayeyi 
okurken olaylar su gibi akıp gidiyor. Eserin 
en az kitap kadar başarılı filmini Osman 
Sınav çekti, Kenan İmirzalıoğlu oynadı. 

Yazarı okumaya yeni başlayacak okurlar 
için, Uzun Hikaye oldukça isabetli bir ter-
cih olacaktır. 

1 2 3

Şeker Portakalı
Jose Mauro De Vasconcelos

Yüzyıllık Yalnızlık Uzun Hikaye

Can Yayınları Can Yayınları

Gabriel Garcia Marquez Mustafa Kutlu
Dergâh Yayınları

Acıyı 
Keşfeden
Küçük 
Çocuk

Yalnızlığın 
Tuhaf ve 
Hazin Bir 
Muhasebesi

Adalet ve
Özlem

B R K

KİTAP&FİLM
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Kısa Surelerin Sınırsız 
Dünyaları
Metin Karabaşoğlu
İzYayıncılık

Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü
A. Hamdi Tanpınar
DergahYayınları

Rüyalar Alemi
Fatih Çıtlak vd.
Sufi Kitap

Çavdar Tarlasında 
Çocuklar
J. D. Salinger
YKY Yayınları

Mutluluk İncileri
Zeynep Demirtaş Eren
Diyanet İşleri Yayınları

Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley
İthaki Yayınları

Benim Olağanüstü 
Akıllı Arkadaşım
Elena Ferrante
Everest Yayınları

Hayal Kumanyası
Zeynep Sevde Paksu
Taze Kitap

Oruç Mevsimi
Erol Erdoğan
İz Yayıncılık

Yitik Kalpler  
İstasyonu
Sarah Jio
Pena Yayınları

Seyahatname-2
Yavuz Çekirge
HermesYayıncılık

Oblomov
İvan A. Gonçarov
İş Bankası Yayınları

YENİ

ÇOK

ÇIKANLAR

SATANLAR

*

* En çok satan kitap bilgileri, kitap-
yurdu, babil ve idefix sitelerinin 
verileri derlenerek oluşturulmuş-
tur.  Haziran2016

*

KİTAP&FİLM

uyucaklı Yusuf, hayatın 
ve insanların zalimliği 

karşısındaki naif duruşu ile bir 
yandan trajik bir sona ilerler-
ken, bir yandan da yaşadığı 
lirik aşk hikayesinin kahrama-
nı olarak edebiyat tarihinde 
yerini almıştır.

20. yüzyıl başında Edremit’te 
romanın baş karakterleri 
olan Yusuf ile Muazzez’in 
aşkı etrafında gelişen eser, 
romantik felsefeden kaynak-
lanan zengin ve fakir, zalim ve 
mazlum, saf olanla yozlaşmış 
olan, doğal hayat ve yapay 
hayat, köy ve kent, medeniyet 
ve tabiat arasındaki karşıtlık-
lardan beslenir. 

Diğer eserlerinde genel olarak 
toplumsal gerçekçi edebiyat 
çizgisini sürdüren Sabahat-
tin Ali, bu ilk romanında, bu 
çizginin dışına çıkarak ro-

mantik edebiyata yakınlaşır. 
Bu evrensel temanın yanı sıra 
Anadolu kasabasındaki top-
lumsal, töresel yaşamı güçlü 
bir gözlemcilikle yansıtır. 

Romanda kasaba ve köy ger-
çekliği; bir bireyin iç dünyası, 
yalnızlığı ve değerleri üzerin-
den anlatılmaktadır. 

Kasaba hayatında eşraf ve 
bürokrasinin kurduğu adalet-
siz düzene romanda geniş yer 
verilir ve bu düzen eleştirilir. 
Eleştirmen Alaattin Kara-
ca’nın iddiasına göre Yusuf 
karakteri, köyden kente çeşitli 
nedenlerle göç eden ve uyum 
sağlayamayan köylü tipinin de 
habercisidir. 

Roman, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın ortaöğretim öğrencile-
rine tavsiye ettiği 100 Temel 
Eser listesinde yer almaktadır. 

lk defa 1937 yılında ya-
yınlanan eser, iki gezgin 

çiftlik işçisi olan George Mil-
ton ve Lennie Small’un büyük 
bunalım sırasında Kaliforni-
ya’da yaşadıkları trajik olay-
ları anlatır. Pulitzer ve Nobel 
Edebiyat Ödülü’nü kazanan 
John Steinbeck’in çağımızın 
toplumsal ve insani meselele-
rini ustalıkla resmettiği eserle-
ri modern dünya edebiyatının 
başyapıtları arasında yer alır. 

Fareler ve İnsanlar, birbirine 
zıt karakterdeki iki mevsimlik 
tarım işçisinin, zeki George 
Milton ve onun güçlü kuvvetli 
ama akli dengesi bozuk yoldaşı 
Lennie Small’un öyküsünü 
anlatır. Lennie’nin en büyük 
zayıflığı ise güzel ve yumuşak 
şeyleri çok sevmesidir. Tavşan-
ları da bu yüzden çok sever ve 
hatta sırf yumuşak olduğu için 
cebinde ölü fare taşır. 
Küçük bir toprak satın alıp 

insanca bir hayat yaşamanın 
hayalini kuran bu ikilinin öy-
küsünde dostluk ve dayanışma 
duygusu önemli bir yer tutar. 
Steinbeck insanın insanla 
ilişkisini anlatmakla kalmaz, 
insanın doğayla ve toplumla 
kurduğu ilişkileri de konu eder 
bu destansı romanında. 

Steinbeck romanlarında 
yalın ve keskin bir gerçeklik 
sunarken yine de her seferin-
de çarpıcı bir öykü ile çıkar 
okurunun karşısına. Tarihin 
bir kesitindeki dramı insani 
ayrıntıları kaçırmadan sergi-
lerken, “tozpembe olmayan 
gerçekçi bir umudun” türküsü-
nü dillendirir.

Kitabın saldırgan ve bayağı 
bir dile sahip olduğu uyarısını 
yapalım. Bu sebeple sıkça san-
süre hedef olmuş, 21. yüzyılın 
en fazla sorgulanan kitapları 
arasında gösterilmiştir. 

4 5

Kuyucaklı Yusuf
Sabahattin Ali

Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck

Yapıkredi Yayınları Sel Yayıncılık

Anadolu 
Dramı

Gerçekçi Bir 
Umudun Türküsü

K İ

Bedrettin
Murat Küçük
Kolektif Kitap

Çatışan İktisadi Teoriler
Richard D. Wollf

İletişimYayınları
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adrosunun çoğunluğu ço-
cuklardan oluşan bir film 

olan Kaplumbağalar Da Uçar, 
Türkiye-İran sınırında bulunan 
bir Kürt mülteci kampında 
geçmektedir. Sıra dışı isminin 
aksine filmimizin hikâyesi 
oldukça gerçek, dönemin şart-
larını da birebir yansıtan bir 
yapıya sahip.

Mayın toplayarak 
yaşayan Soran, 
13 yaşında bir 
çocuktur. Ka-
sabadakiler 
için hazırla-
dığı bir anten 
aracılığı ile 
Saddam’ın 
düşüşünü ha-
ber alıp herkese 
duyurur. 

Bu sırada Agrin de 14 yaşında 
bir annedir. Soran ona âşık 
olur ama Agrin’in ağabeyi 
Henkov tarafından huzursuz 
edilir. Henkov’un kolu yoktur 
çünkü bir mayına basmıştır. 
Şimdi ise gelecekten haber 

verebilmek gibi bir yeteneği 
vardır.Kaplumbağalar da Uçar, 
Saddam’ın ardından Irak’ta 
çekilen ilk filmdir. Ghobadi’nin 
filmin sonundaki notu her şeyi 
açıklamaya yetiyor aslında. 

Yönetmen, Sarhoş Atlar Zama-
nı’nda isimli filminde olduğu 
gibi yine izleyeni derinden 

etkileyen, sonuna kadar 
gerçek bir filme 

imza atmış.

Aldığı bazı 
ödüller:

1) ‘Glass Bear’, 
En İyi İstikbali 

Film ve Barış 
Film Ödülü, Ber-

lin Uluslararası 
Film Festivali, 2005.

2) ‘Golden Seashell’, En 
İyi Film, San Sebastián Ulusla-
rarası Film Festivali, 2004.
3) ‘La Pieza’ Ödülü, En İyi 
Film, Ciudad de Mexico Ulus-
lararası Çağdaş Film Festivali, 
2005.

azandığı bursla Princeton 
Üniversitesi’nde öğrenim 

görmeye başlayan John For-
bes Nash için artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacaktır. 

Üniversite hayatı boyunca 
parlak zekâsını her daim 
hissettiren ama çevresinde-
kilerle uyum sorunu 
yaşayan gerçek 
bir dahi Nash, 
inanılmaz 
bir teoriyi 
ortaya 
sürüp ka-
nıtlama 
aşaması-
na kadar 
gelir. 

Böylece 
matematik 
çevrelerince 
ününü yayan dahi 
adam, diğer taraftan şi-
zofrenik belirtilerle mücadele 
etmeye başlar. 

Nash artık kendi kurgusal 
gerçekliklerinden oluşturduğu 

dünyasıyla asıl gerçekleri ayırt 
edemeyecek bir aşamaya gelir. 
Hastalandığı dönemlerde ha-
lüsinasyonlar görmeye başlar. 

Kendi hayal dünyasındaki 
kişilerden emir alıp, Ruslar’ın 
şifrelerini çözmek için sayı-
larda gizli mesajlar aramaya 

başlar. 

Günlerce orta-
dan kaybolur, 

birçok kez 
hastaneye 
yatırılır. Te-
davi görür 
ancak bu 
ruh halin-
den asla 

kurtulamaz.

Önemli başarı-
larından uzunca 

yıllar sonra Nobel 
Ödülü’ne layık görülen ünlü 

matematikçi John Nash’in 
gerçek hayat hikâyesine odak-
lanan Akıl Oyunları, En İyi 
Film Oscar ödülüyle başarısı-
nı kanıtlamıştı.

1

3

2

Yön: Bahman Ghobadi  / 2007 - Irak, İran, Fransa
Oyuncular: Avaz Latif, Soran Ebrahim, Saddam Hossein Feysal, 
Tür: Dram
IMDB: 8.1

Yön: Ron Howard  / 2001 – ABD
Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany
Tür: Dram, Psikoloji, Biyografi
IMDB: 8.2

Kaplumbağalar da Uçar / Lakposhtha ham Parvaz Mikonand Akıl Oyunları / A Beautiful Mind

Savaşın Dili, Dini ve
Irkı Yoktur

Hayal mi, Yoksa
Gerçek mi?

K K

ayatın sevda karşısında ne önemi var” (Baran)

35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya jandarma tarafından 
yakalanır. 35 yıl içinde eşkıyaların hepsi ya hastalıktan ya da hesap-
laşmalardan ötürü can verir. Biri dışında: Baran. 

Baran 35 yıl sonra hapisten çıkınca ilk işi köyüne dönmek olur. Ama 
doğduğu topraklar, baraj suları altındadır. Geçmişin izlerini sürmeye 

başlayan Eşkıya, yıllardır 
bilmediği bir gerçeği öğrenir. 
Hapse düşmesine en yakın ar-
kadaşının ihaneti neden 
olmuştur. 

Bu arkadaş, 
Eşkıya’nın 
çocukluk aş-
kını, Keje’yi 
satın alarak 
İstanbul’a 
kaçmıştır. 
Eşkıya ne 
İstanbul’u ne 
de arkadaşının 
adresini bilmemek-
tedir. 

Trende Beyoğlu’nun arka 
sokaklarında büyümüş, pav-
yon, kumarhane, uyuşturucu 
muhabbetinin içinde yaşayan 

Cumali adlı genç bir adamla 
tanışır. 

Hayatının bundan sonrası 
daha da garip bir hal 

alacaktır.

Efsaneler 
arasında 
gösterilen 
final sahne-
siyle hafıza-
lara kazındı 

Eşkıya. 

Üzerinden geçen 
onca seneye rağmen 

izleyenlerde hala aynı 
hisleri uyandıran sözleri ve 
sahneleriyle herkesin izle-
mesi gereken en önemli Türk 
yapımları arasındaki yerini 
koruyor.

Kaldı mı Dağlarda,
Eşkıya Artık Şehirde

“H

Eşkıya
Yön: Yavuz Turgul / 1996 - TÜRKİYE
Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, Kamran Usluer, Sermin Hürmeriç
Tür: Dram
IMDB: 8.6
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Dünya Savaşı yıllarında 
3 oğlunun birden ölüm 

haberini alan bir anne, 4. Oğ-
lunun yaşadığını duymak ister.

 Artık tüm Amerikan ordusu-
nun hedefi annenin son oğlu 
olan James Ryan’ı ne pahasına 
olursa olsun kurtar-
maktır. 

Askerler her 
yerde ona 
ait izler 
aramaya 
başlar. 

Nor-
mandiya 
çıkarma-
sının ya-
pıldığı gün, 
sekiz kişilik 
bir asker birliği 
farklı bir göreve, 
Ryan’ı kurtarma görevine 
atanır. 

Ancak Yüzbaşı John Miller 

tarafından yönetilen bu birim, 
can pazarının yaşandığı bu 
zorlu ortamda hakikatli bir 
yaşam mücadelesine atılacak; 
tek bir adamı kurtarmak için 
sekiz kişinin hayatının tehli-
keye atılmasının meşruluğunu 
sorgulayacaktır. 

Steven Spielberg’in 
kusursuz yönet-

menliği, Tom 
Hanks’in usta 

oyunculuğu 
ve hikâye-
nin sürük-
leyiciliği 
birleşince 
ortaya tüm 

zamanların 
en iyileri 

arasında gös-
terilen bu film 

çıkıyor. 

Er Ryan’ı kurtarmak bir tür 
Amerikan propaganda filmi. 
Fakat bize iyi bir dram hikayesi 
anlatıyor. İyi seyirler.

ugünlerde midem ağrı-
masa yaşadığımı fark 

etmeyeceğim” (Kanji)

Kanji Watanabe, genç yaşta 
dul kalmış bir adamdır. 

İkinci bir izdivaç yapmayan 
Kanji, üzerine titrediği 
oğlunu tek başına 
büyütmeyi ter-
cih etmiştir. 

Aradan yıllar 
geçmiş, oğlu 
büyümüş 
ve evlenmiş, 
kendisi de 
zamanla terfi 
ederek; belediye-
nin, halkla ilişkiler şube 
şefliğine kadar yükselmiştir. 

Kanji Watanabe, yaptığı 
işi mükemmel derecesinde 
bağlılık ile yapmakta ve 
otuz yıldır aynı işi yaparken 
sıkılmayı dahi unutmuş bir 
şekilde, robot gibi yaşamak-

ta iken utanç duyduğu kan-
ser hastalığına yakalandığını 
öğrenir. 

Hayatını, ne yaşadığını 
sorgular ve aslında yaşama-
dığının farkına varır. 

Tüm yaşamını adadığı 
işinde, aslında de-

ğersiz olduğunu 
anlar ve oğlu-
nun kendisi 
hakkındaki 
düşüncelerini 
Akira Kurusa-

va’nın mükem-
mel kurgusu ile 

trajik bir şekilde 
öğrenir.

Japonya sinemasının çıkar-
dığı en büyük isimlerden 
biri olan Akira Kurosawa’nın 
ustalık dönemi eseri olan 
İkiru, usta yönetmenin 
dünya sinemasında yaptığı 
atılımı hızlandırmıştı.

4

6

5

Yön: Steven Spielberg / 1998 – ABD
Oyuncular: Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore
Tür: Dram
IMDB: 8.6

Yön: Akira Kurosawa / 1952 - Japonya
Oyuncular: Takashi Shimura, Shin’ichi Himori, Haruo Tanaka
Tür: Dram, Psikoloji
IMDB: 8.3

Er Ryan’ı Kurtarmak / Saving Private Ryan Yaşamak / İkiru

Dram’da
Zirve

Yaşamak
İstiyorum

II. “B

nsanlar büyüdükçe hayalleri küçülür mü baba?” (Deniz)

1980 darbesinde annesini kaybeden küçük Deniz yedi yıl sonra hiç 
görmediği dedesinin Ege’deki çiftliğine doğru bir yolculuğa çıkar. 

Deniz’in dedesini hiç görmemesinin nedeni dedesiyle babasının yıllar-
dır küs oluşudur. 

Hüseyin Efendi okumaya diye gönderdiği oğlunun politik olaylara 
karıştığını öğrenince onu evlatlıktan silmiştir çünkü. 

Sadık’ın her şeye rağmen 
baba evine geri dönüşünün 
nedeni Deniz’den ayrılmak 
zorunda oluşudur. 

Küçük oğlunu ba-
basına emanet 
edecektir. 

Kelime-
nin tam 
anla-
mıyla 
Deniz, 
bu 
çiftlik-
te hafif 
tatlı kaçık 
bir ailenin 
ortasında bulur 
kendini.

Sadık terk ettiği sevgilisiyle 
ve kendiyle kasabada yüzle-
şirken; Deniz, dedesinin ve 

babasının arasındaki tüm 
buzları eritecektir.

Son dönem sinemamızın en 
dokunaklı filmlerinden 

biri olarak kabul 
gören Babam 

ve Oğlum, 
kendi 

türünde 
klasik-
leşmeye 
aday 
filmler-
den biri. 

Şirin ve 
samimi bir 

Ege kasa-
basında geçen 

film, tüm zamanla-
rın en iyi Türk dram filmleri 
arasında üst sıralarda yer 
almaya devam ediyor.

Hayat
Devam
Edecek

“İ

Babam ve Oğlum
Yön: Çağan Irmak / 2005 - Türkiye
Oyuncular: Çetin Tekindor,  Fikret Kuşkan, Hümeyra, Ege Tanman
Tür: Dram
IMDB: 8.7
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erdivan Belediyesi, 
anne ve baba adayları 

için “Doğuma Hazırlık Eği-
timi” verdi.

Serdivan Belediyesi Konfe-
rans Salonu’nda psikolog 
ve ebe tarafından verilen 
eğitimde anne adaylarına; 
doğuma hazırlık eğitimi-
nin faydaları, doğumda 
özel ebenin yeri, doğumda 
gebenin, eşin ve bebeğin 
ihtiyaçları ve doğum psi-
koloğunun önemi başta 
olmak üzere birçok konuda 
önemli bilgiler aktarıldı. 

İşlenen konular ayrıca ka-
tılımcıların yer aldığı psi-
kodrama tekniği ile de des-
teklendi.

Hamilelik sürecinde dikkat 
edilmesi gereken hususlar 
tek tek anlatıldı.

Anne adayları ‘Doğum, 
anne ve çocuk bakımı’ ko-
nularında merak ettikleri 
tüm soruları program bo-
yunca konunun uzmanları-
na sorma imkanı buldu.

Program sonunda tüm 
anne adaylarına sağlıklı 
bir doğum geçirmeleri te-
mennisinde bulunulurken, 
anne adayları bu tarz eği-
timler sayesinde gebelik 
dönemini daha sakin geçir-
diklerini ve doğum süreci 
ile ilgili akıllarına takılan 
tüm sorulara cevap bul-
duklarını söyledi.

erdivan Belediyesi, kül-
tür sanat ekinlikleri kap-

samında “Tiyatro Gürler” eki-
binin sahnelediği “Sardunya 
Çiçekleri” adlı oyunu tiyatro 
severlerle buluşturdu.

Uyuşturucunun orta halli bir 
ailede aile bireylerinin hayat-
larını ve hayallerini nasıl et-
kilediğini, sonunda bireylerin 
yaşadığı dramı anlatan oyun, 

Serdivan Belediyesi Konfe-
rans Salonu’nda sahne aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra ha-
len İstanbul Devlet Tiyatro-
su’nda Müdür Yardımcılığı 
görevini de yürüten Ayşen 
İnci’nin yönettiği Sardunya 
Çiçekleri adlı oyunla ilgili İnci 
şu bilgileri verdi. Çağımızın en 
korkunç illeti, ailelerin korku-
lu rüyası, toplumların sosyal 
yarası: Uyuşturucu.Gün geç-
miyor ki bu illetten canlarını 
kaybeden gençlerle ilgili ha-
berler almayalım. Yeni yetiş-
mekte olan gençlerdeki bu 
uyuşturucu alışkanlığı bütün 
toplumlar için büyük tehlike 
oluşturuyor. Bu tehlikenin se-
naryosu da, kişileri de, sonları 
da milliyetleri ne olursa olsun 

hiç değişmiyor. Kötü arkadaş 
çevreleri, kolay yoldan para 
kazanma hevesi, batağa sap-
lanan gençler, parçalanan ai-
leler, boşa giden emekler, yok 
olan hayatlar...

“Sardunya Çiçekleri” oyunu 
da bu yarayı, orta halli bir aile 
yaşamı ekseninde ele alıyor” 
dedi. 

Oyunun finalinin bu batağa 
saplanan diğer insanların so-
nundan farklı olmadığını dile 
getiren İnci; “Çalışmalarımız 
boyunca bu gerçeği abart-
madan, duygu sömürüsüne 
başvurmadan, mesajımızı di-
daktik olarak vermekten ka-
çınarak yol aldık. Gerçekçi bir 
çalışma biçimi benimseyerek 
var olan bir sorunu teatralli-
ği bozmadan işlemeye özen 
gösterdik. Zaten yeterince iç 
karartıcı ve yürek burkan bir 
konu olduğu için; fazla altını 
çizmeden, sade bir anlatımla 
sahneye koymaya özen gös-
terdik. Sosyal sorumluğu yük-
sek bu proje ile; seyircilerimi-
ze, özellikle gençlerimize bir 
parça olsun ışık tutabilirsek 
ne mutlu bize.” diye konuştu.

Anne Adaylarına
Doğuma Hazırlık
Eğitimi Verildi

Sardunya Çiçekleri
Tiyatroseverlerle Buluştu 

Serdivan Belediyesi, anne adaylarına 
‘doğuma hazırlık eğitimi’ verdi.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Sardun Çi-
çekleri isimli tiyatro oyunu Serdivan Konferans 
Salonu’nda seyircilerle buluştu.

S

S
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risto, Batı düşüncesinin kadavra-
sını taşıyan kişi yapılmıştır. 

UNESCO 2016 yılını ‘Aristoteles yılı’ 
ilân etti. Onun adına değişik etkinlikler, 
programlar düzenleyeceğini ve finanse 
edeceğini duyurdu. Aristo’nun Çağdaş 
Batı Medeniyetinin fikir babalarından 
biri olarak görülmesi ve aynı zamanda 
insanlığın ortak değeri olarak anılmayı 
her zaman hak  eden bir düşünür olarak 
sayılması, bu kararda etkin rol oynadı. 

Unesco’nun bu iki ortak paydadan ya-
rarlanarak 2016 yılını ona hasretmesi 
gayet normal karşılanabilir. Bunda her-
hangi bir sıkıntı şimdilik yokmuş gibi 
görünüyor. 

Lakin Çağdaş Batı Medeniyetinin Aristo 
ile ilişkisi sıkıntılı bir durumdur. 

Sanılanın aksine ortalıkta öylesine tek 
katlı ve dolaysız bir ilişki yoktur. Aristo, 
Batı Medeniyetinin hali hazırdaki konu-
mu içinde acınacak vaziyettedir: 

Bütün bilimsel işlerde meşrulaştırıcı bir 
alet olarak öne sürülen, Rasyonalizme 
(epistemolojide), Realizme (ontolojide), 
Sekülerizme, Laikliğe (teolojide), Opor-
tünizme (ahlâkta), Pragmatizme (siya-
sette), Natüralizme (sanatta) atlama 

taşı yapılan Aristo, Batı düşüncesinin 
kadavrasını taşıyan kişi yapılmıştır. 

Özellikle modern bilimin doğuşunda 
kendisinden en fazla yararlanılan Aris-
to, mitolojiden (dinsel efsanelerden) 
logosa (bilimsel anlatıya), oradan Batı 
medeniyetine seviye atlatan ve yol - yor-
dam gösteren en yetkin düşünürdür, ha-
len bile. 

Kısacası; Aristo’nun en fazla istismâra 
uğradığı alan, bu alandır. Lakin bu kesin 
sayılan alan, gerçekte ne denli doğruluk 
iddiasına sahiptir? 

Batı’nın bugün nefret ettiği şeyler, Aris-
to’nun ‘Fiziğinde’ orada bekler bizi. 
Tanrı, zaten oradadır. Bunun dışında 
modern fizikte rastlayamayacağımız 
şeyler mesela; Şans, talih, baht…vb ince 
ayrımlarla olumlu olarak kategorize 
edilmiştir. 

Aristo, ahlâkta öne sürdüğü mütedil 
(orta) davranış modeli, bugünün fayda-
cı, yalaka, çıkarcı insanına denk gelmez. 

İnsan davranışında mutedil olmak, en 
zor şeydir. Olgun bir ruh gerektirir. 
Modern Batı ahlakında dışarıya atılan 
Erdem, onun insanlara söylediği, fiille-
ri etrafında döndürdüğü en yüce şeydir 

(kavramdır). Bedensel hazların peşinde 
koşan günümüz insanı, Aristo’da (tıpkı 
diğer düşünürlerde olduğu gibi) aşağı-
dadır ve değersizdir. Böyle bir insan; 
insanlığa henüz geçememiş, sadece bir 
hayvandır. 

Ahlâkı ayakta tutan şey ise, onun yönel-
diği yüce hedefl erdir. Daha baştan “yü-
celiğin” kendisi modern ahlâkta kabul 
edilmez. 

Zira fiiller, bütün nesneler gibi eşitlen-
miştir. Birini diğerinden üstün ve mute-
ber kılan bir şey ortada olmadığı varsa-
yılır. 

Aristo’nun Batı medeniyetindeki dö-
nüşümü, uzun bir konudur ve aslında 
siyasal bir tanımlama- iktidar içinde 
anlaşılması gerekir (buraya da uygun 
düşmez, zaten editörden azar işitip du-
ruyorken…) fakat kesin olan şudur: 

Aristo’dan Cumhuriyetin seküler - la-
iklerine yağ çıkmaz. Şayet ona öyle bir 
elbise biçip giydireceklerse, elbisenin 
bedene uymadığı ya da birçok yeri ka-
patmadığı ortadadır. 

Her şeye rağmen zorlamalar devam 
ederse, ortada elbise de değil kalsa kalsa 
deli gömleği kalacaktır. 

A

Servet Kızılay
dibacedergisi@gmail.com

YORUM

Aristo, Laikleri
Mabetten 
Kovdu mu?

Aristo (M.Ö: 384 - M. Ö: 322)
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imdiye kadarki toplumların 
tarihi, sınıf mücadelelerinin 
tarihidir” dediğinizde, insan 

düşüncesinin sadece madde ile ilgi-
lenmediğini, zaman üzerine de ref-
leksiyon geliştirdiğini dile getirmiş 
olursunuz. 

Fakat burada aynı zamanda, bir bü-
tün olarak insanlık tarihini “ilerleten” 
unsurun birbirine zıt (fakat kendi 
içinde homojen) ve farklı gruplardan 
oluştuğunu söylemiş olursunuz. Bu 
tarih anlayışı şüphesiz birçok açıdan 
bakışı genişletir ve geliştirir, fakat bir 
o kadar da rasyonel bir tarih felsefesi-
ni vaz’eder. Ayrıca “sınıf” ve “sınıfl ar” 
gibi kavramları kalın çizgilerle belir-
ler. 

Şurasını biliyoruz ki yukarıda alın-
tılanan cümle tarihin materyalist 
yorumunun “hücre biçimidir.” Oysa 
tarihin (örneğin Schelling’deki) idea-
list yorumu, her ne kadar mücadeleyi 
yok saymamaktaysa da, mücadelenin 

girift yönlerine (bu girift yönlere 
hiç temas etmemeyi başararak) alan 
açmaktadır. 

Zira Schelling için tarih, bizdeki öznel 
durum, ferdî hürriyet ile; dışımızda 
bulunan nesnel mecburiyetlerin çatış-
masından ibarettir. 

Tarih bu çatışma ile meydana gelir, 
dolayısıyla öznel hürriyet ile nesnel 
zorunluluk yoksa tarih de yoktur. O 
zaman şunu diyebiliriz: Öznel olan 
ile nesnel zorunluluğun bir düzlemde 
buluşması, tarihin de sonu manasına 
gelir.
Bir diğer taraftan Hegel bize insan 
davranışının akılsallığına, tarihin akış 
süreci boyunca tutkunun da eşlik etti-
ğini söyler. Öyleyse nesnel zorunluluk 
ile dolayıma giren insan, hareketi 
süresince tek boyutluluk arz etmez.

Mücadele Ettiği Şeye Benzemek

Tarihin içerisinde sayısız mücadeleyi 
barındırdığı inkârı mümkün 
olmayan bir gerçek. Efendi 
ile köle, patrisyen ile pleb, 
entelektüel ile keşiş/ruhban, 
veya ortodoksi ile reformizm 
sürekli olarak bir mücadele-
nin içerisindedir. 
Fakat günümüzdeki müca-
delenin şekli, belli ki klasik 
dönemin mücadelelerinden 
biraz daha farklı: Özellikle 
ülkemiz için söyleyebiliriz ki 
Türkiye’de mücadele, mücade-
le edenin kendisi ile mücadele 
edilene benzemeye çalıştığı 
bir süreci ifade etmektedir. 

Eğer bu doğru ise, yani Türkiye’de 
mücadelenin tarihi “karşı tarafa” ben-
zemeye çalışmanın tarihi ise bunun 
cevabı belki Hegel’de bulunabilir. 

Mücadele eden(ler), bir(er) özne 
olarak sırf akıl ile hareket etmedikle-
ri, işin içerisine tutkularını da dahil 
ettikleri için, kendisi ile mücadele 
ettikleri şeye benzemekten kendileri-
ni alamamaktadırlar.

Marx’ın Feuerbach Üzerine Tezler 
isimli eserinde geçen bir ifade (“ğitici-
nin kendisinin de eğitilmesi olmazsa 
olmazdır”) o zamana kadarki mater-
yalizmin bir eleştirisi niteliğindedir 
(esasen bu kısa metindeki 11. tez 
de temel itibariyle bir materyalizm 
eleştirisidir). 

Belki de bu cümleden şunu çıkara-
biliriz: “Mücadelenin kendisi ile de 
mücadele edilmesi gerekir.”

Mücadelenin kendisi ile mücadele 
edilmesi demekle, carî süreç içeri-
sindeki aklî olan unsurlar ile insanî 
tutkuların haritalanması ve de tut-
kulara dair törpülemelere gidilmesi 
gerektiğini anlıyorum. 

Zira nesnel ve kurumsallaşmış zorun-
luluklarla çarpışan özne her şeyden 
önce şunu hatırlamalıdır: 

Kurumlar ile insanlar arasındaki ilişki 
tek boyutlu değildir; insanlar kurum-
ları hem belirlerler hem de o kurum-
lar tarafından belirlenirler, dönüştü-
rülürler.

“Ş

Mücadelenin Kendisi
ile Mücadele
Ayhan Koçkaya
a.kockayay@gmail.com

Hegel (1770-1831)
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HABER

erdivan Fikir ve Sanat Akademisi, 
Tübitak ve Sakarya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 
Bilim Şenliği programlarına ev sahipliği 
yaptı.

Akademi’den yapılan açıklamada, “Sa-
karya Bilim Yolculuğunda” başlığı altında 
icra edilen etkinliklerin üç gün boyunca 
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi bina-
sında yapıldığı bildirildi.

Tübitak ve Sakarya Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nün birlikte organize ettiği prog-
ramlarda, Sakarya Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinden 

hocalar, Serdivan Fikir ve Sanat Akade-
misi’nde öğrencilerle buluştu. 

Organizasyondaki amacın, hem yeni nes-
le bilimsel bilgi heyecanı vermek, hem de 
onları Fen-Edebiyat Fakültesi’ndeki bö-
lümlere yönlendirmek olduğu ifade edil-
di.

Etkinlik kapsamında 4 ve 5 Mayıs ta-
rihlerinde toplam 4 konferans yapıldı. 
Etkinliğin ilk günü (4 Mayıs Çarşamba) 
“Matematik Sizsiniz” başlıklı konuşma-
sıyla, Sakarya Üniversitesi Matematik 
Bölümü’nden Doç. Dr. Soley Ersoy öğ-
rencilerle bir araya geldi. Aynı gün “İnsan 

Yaşamında Kimyanın Yeri” başlıklı ko-
nuşmasıyla Kimya Bölümü’nden Dr. Can 
Serkan Keskin de gençlerle buluşarak me-
rak ettikleri soruları cevaplandırdı. 

5 Mayıs Perşembe günü ise Genetik ve 
Çevre başlığı ile - Dr. Ahmet Ali Berber, 
Nanoteknoloji ve Moleküler Motorlar ko-
nusu ile de - Doç. Dr. Sıtkı Duman Akade-
mi’de öğrencilerle bir araya geldi.

6 Mayıs Cuma günü ise Sakarya Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Eğlenceli Fen-Ma-
tematik Dersi Materyalleri sergisi ve 
STEM-Robotik Etkinlikleri Akademi’de 
görücüye çıktı.

    erdivan Belediyesi, verilen hizmet-
lerde kaliteyi, verimi artırmak aynı 

zamanda vatandaşlarla daha sağlıklı ile-
tişim kurulabilmek için personele “Etkili 
Beden Dili ve Takım Çalışması” eğitimi 
verdi.

“Değişen dünyayı yakalamak, daha verim-
li çalışma hayatı oluşturmak ve değişerek 
gelişmek” sloganıyla gerçekleştirilen eği-
timde, uzman eğitimciler Suzan Kaygana-

cı ve Yasin İkizoğlu beden dilinin önemi, 
hareketlerin nasıl okunması gerektiğine 
ve konuşurken dikkat edilmesi gereken 
hususlara değindi. 

Takım çalışmasının önemi, uygulama aşa-
maları ve performansa etkileri üzerine su-
num yaptı.

Eğitimciler sunumların sonunda çalışan-
lardan gelen soruları da cevaplandırdı. 

Tübitak Destekli 
Bilim Şenliği’nin Adresi Serdivan

Etkili Beden Dili Eğitimi

S

S

Tübitak’ın desteklediği Bilim Şenliği Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde yapıldı.

Serdivan’da etkili beden dili ve takım çalışması eğitimi yapıldı.
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YEMEK KÜLTÜRÜ

u ayki Yemek Kültü-
rü köşemizin biricik 
konuğu “künefe”.

Hani şu uğruna kime ait 
tartışmaları yapılıp kaç mil-
leti birbirine küstüren tatlı 
olan künefe. 

Uğruna birkaç dakikalık 
künefe zevki için nice uçak 
biletlerinin alındığı tatlı.

Kimileri Hatay’ın der,  kimi-
si Mersin’in, kimisi de Ada-

na’nın. Kimin, hangi şehrin 
olduğu tartışıladursun. Bu 
illerin vazgeçilmez tatlı-
larından biri olan Künefe 
aslında Arap kökenlidir.
Suriye ve Lübnan’a dayan-
dığı söylenen künefenin 
Türkiye’deki anavatanı 
Güneydoğu yöresi özellikle 
de Hatay’dır. 

Kadayıf ve peynirden yapı-
lan, sıcak olarak servis edi-
len bir tatlı çeşididir. Farklı 
şekillerde Şanlıurfa, Hatay 

ve Mersin’de de yapılır. 

Mersin’de 1930’lu yılların 
sonuna doğru Künefe gel-
mişken, Hatay’da 1940’lar-
da görülmüştür.

Çeşit Çeşit Künefe   
Peyniri

Künefe, kadayıf ve peynir-
den yapılan ve sıcak olarak 
servis edilen, adına şiirler, 
şarkılar, romanlar yazılmış 
efsane bir lezzet olmasıyla 

bilinir. 

Birden fazla çeşidi 
olmasına rağmen ge-
nel yapılış yöntemi 
aynıdır. İki katman 
kadayıf arasına 

tuzsuz bir cins peynir ko-
yularak hafifçe pişirilir ve 
üzerine çok koyulaşmamış 
şeker şurubu katılır.

Yapılışındaki değişikler 
özellikle kadayı-
fın ve peynirin 
türünden kay-
naklanır. 

Direk tel kadayıf 
kullanılabildiği 
gibi, irmikle tok-
laştırılmış kada-

yıf da kullanılabilir. Peynir 
olarak Hatay peyniri, Lor 
peyniri, Antep peyniri, 
Urfa peyniri gibi çiğ süte 
daha yakın, taze peynirler 
kullanılır. 

Bu tür peynirlerin hem 
elde etmesi hem de yıkayıp 
taze tutması zor olabilece-
ği için kolaylaştırılmış ev 
tarifl erinde dil peynirine de 
rastlanır.

Künefe sıcak ya da ılık ola-
rak servis edilir. Bu sıcak-
lığın geldiği ortamlar ise 
değişiklik gösterir. 

Örneğin Mersin’de yapılan 
künefe büyük tepside pişi-
rilir ve servis için ateşinin 
üzerinde dönen bir me-
kanizma bulunan börekçi 
ocaklarına alınır. 

Servis zamanında dikdört-
gen şekilde kesilip tabakla-

ra alınır. Bu tür 
künefenin sı-
caklığı piştikten 
sonra sıcak tutul-
masından gelir, 
sıcaktan çok ılığa 
yakındır. 
Başka bir hazır-
lama yöntemi ise 

kadayıfı ve peyniri önceden 
küçük yassı sahanlara ha-
zırlayıp, servis zamanında 
pişirmektir. 

Bu tür yapılan künefeler 
önceden az pişirilip şuru-
bu dökülmüş olabilir veya 
tümden pişmemiş olarak 
tutulabilir. 

Sipariş geldiğinde fırına sü-
rülen çoktan porsiyonlan-
mış künefe kabıyla beraber 
servis edilir. 

Bu tür künefenin sıcaklığı 
yeni pişmesinden dolayıdır.

Pişmiş künefenin üstüne 
dövülmüş Antep fıstığı, ce-
viz veya fındık gibi yemişler 
veya kuru Hindistan cevizi 
serpilebilir. 

Bunların arasında en çok 
kullanılanı Antep fıstığıdır.

Serviste neredeyse her 
zaman bir bardak su da 
künefeyle verilir. 

Su tatlıdaki yüksek şekerin 
yakıcılığını alır, sıcak ha-
valarda yenilen künefenin 
verdiği harareti azaltır.

B

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com

KÜNEFE
Biricik Lezzetimiz
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SOSYAL MEDYA

tweet
seçkisi

ağımızın en popüler iletişim ara-
cı internet her geçen saniye bün-
yesine yeni kullanıcılar katıyor. 

EXELACOM isimli internet araştırma-
ları yapan firmanın 2016’nın ilk çeyre-
ğindeki ortalamalarına bakarak internet 
ve sosyal medyanın hayatımızda çok 
önemli bir yerde olduğunu rahatlıkla gö-
rebiliyoruz. 

-Sosyal medyanın devi Facebook’a daki-
kada 701 bin 389 kişi giriş yapıyor. Yani 
dakikada yaklaşık Ordu ilinin nüfusu 
kadar insan dahil oluyor. 

-45 yıllık geçmişi olan e-posta ise daki-
kada 150 milyondan fazla gönderiliyor. 

-Gençler arasında yaygın olan Snap-
chat’te kullanıcılar dakikada 527 bin 
760 Snap atıyor.

-Appstore’da 51 bin yeni program indi-
riliyor. 2000 yılında çıktığında rekorlar 
kıran oyun Th e Sims 20 milyon satış 

yapmıştı, Appstore ise bu satış rakamını 
hergün sonunda üçe katlıyor.

-Alışveriş sitesi Amazon’da ise ortalama 
203 bin 596 dolarlık satış yapılıyor. Yıl-
lık olarak baktığımız zaman 107 milyar 
dolar ticaret hacmine sahip olan Ama-
zon’un nerdeyse Türkiye’nin ihracat ra-
kamına (143 milyar $) ulaştığı gözükü-
yor.

-Twitter’da 347 bin 222 tweet atılıyor.

- Instagram’da ise 38 bin 194 adet fotoğ-
raf paylaşılıyor.
-Google’da 2 milyon 400 bin arama ya-
pılıyor.

-YouTube’da 2 milyon 780 bin video gö-
rüntüleniyor.

-Whatsapp’ta 20 milyon 800 bin mesaj 
gönderiliyor. Bu rakam ise ülkemizde 3 
ay boyunca atılan SMS sayısının topla-
mına denk geliyor.

Görkem Kara kara_gorkem@gmail.com

Ç

1 dk.’da 
Neler Oluyor?

Popüler mecralarda, 1 dakika içe-
risinde neler gerçekleşiyor?

“ “
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SOSYAL MEDYA

005 yılında video 
paylaşım amacıy-

la kurulan YouTube, 
gün geçtikçe popülerlik 
gücünü sürdürmeye 
devam ediyor. Müzik, 
film fragmanları ve 
daha birçok bilimsel 
video deyince aklımı-
za ilk gelen uygulama 
her zaman YouTube 
olmuştur. 

Youtube bugünlerde, 
beğendiğiniz videoları 
arkadaşlarınıza kolay-
lıkla gönderip mesaj-
laşabileceğiniz yeni 
özelliğini duyurdu.
Milyonlarca YouTube 
kullanıcısı, arkadaşla-
rıyla bir video üzerin-
den konuşurken akla 
ilk gelen SMS, iMessa-

ge, Whatsapp gibi uy-
gulamaları kullanıyor. 

Bu noktada YouTu-
be’un hamlesi oldukça 
mantıklı görünüyor. 
İstatistiklere göre kul-
lanıcıların bir günde 
YouTube’da geçirdikle-
ri süre 40 dakika. 

Kullanıcılar arasındaki 
etkileşimi arttıracak 
olan bu yeni özellik, 
insanların YouTube’da 
daha fazla zaman ge-
çirmelerini sağlayacak. 
İzlediğiniz videoları 
link olarak kopyala-
yarak veya destek-
lenen uygulamalar 
ile daha önce yol-
lamanıza izin veren 
Youtube, artık me-

sajlaşma uygulaması 
ile bu sorunu ortadan 
kaldıracağı görülüyor.
Henüz bütün kullanıcı-
ların erişimine açıl-
mayan bu yeni özellik, 
bazı özel kullanıcılar 
tarafından test edili-
yor. Test aşaması ta-
mamlanınca YouTube, 
bu yeni özelliğini tüm 
kullanıcıların kullanı-
mına açacak.

obil canlı yayın 
uygulaması 

olan Periscope, Mart 
2015’te Twitter tara-
fından satın alınmıştı. 
Periscope’u kullana-
bilmek için öncelikle 
Twitter hesabına, daha 
sonra da IOS ve And-
roid işletim sistemine 
sahip olmanız gereki-
yor.

Twitter’ın popüler 
canlı yayın uygulaması 
olan Periscope, kısa 
zaman önce canlı ya-
yında elle çizim yapma 
özelliği getirmişti. 

Şimdilerde yeni bir 
güncellemeyle karşı-
mıza çıkan uygulama, 
kullanıcılarına canlı 
yayınlarını kaydedebil-

me imkânı tanıyor. 

Artık videoların sak-
lanma süresinin 24 
saat ile sınırlı kalması-
nı istemeyen Perisco-
pe, canlı yayınları kayıt 
altına almak isteyenler 
için yayın başlığının 
sonuna #save etiketi-
nin eklenmesi yeterli 
olacak. 

2

M

Youtube’da Mesajlaşma
Dönemi

Periscope 
Kayıt Altında
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TAKVİM

HAZİRANTAKVİMİ

Ayasofya’da İlk 
Cuma Namazı

İstanbul’un fethinden sonra, şeh-
rin en büyük kilisesi olan Ayasofya, 
fethin bir sembolü olarak Camiye 
dönüştürülür. 7. Osmanlı padişa-
hı ve İstanbul’un fatihi olan Fatih 
Sultan Mehmed, 1 Haziran 1453’de 
ilk Cuma namazını kıldırır. Hutbe 
ise Akşemsettin tarafından Mehmed 
adına okunur.

1 Haziran
1453

Yara Bandı İcat Edildi

Evlerde olmazsa olmazların arasın-
da, en ufak kazalarda yardımımıza 
koşan yara bandı, 1920 yılında E. 

Dickinson tarafından keşfedilmiştir. 
J&J Band-Aid ismiyle kendini 

gösteren ürün, 1921’de 
piyasaya sürülmüştür.

16 Haziran
1920

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

Hazırlayan:

Türkiye 3. Oldu

İlk kez Asya kıtasında düzen-
lenen turnuva Güney Kore ve 
Japonya’da gerçekleşmiştir. 
Turnuvaya 48 yıl aradan sonra 
tekrar katılan teknik direktör 
Şenol Güneş yönetimindeki Tür-
kiye, halen en yüksek başarısı 
olan dünya üçüncülüğünü elinde 
bulundurmaktadır. Kupada ev 
sahibi olan Güney Kore’yi 3-2 
geçerek bu başarıyı elde etmiştir. 
Kupayı ise Brezilya Almanya’yı 
finalde 2-0 geçerek kaldırmıştır.

122 Yıl Sonra Bir İlk

Güneş sistemlerinin ikinci 
gezegeni olan Venüs, 8 Haziran 
da güneş diskinin üzerinden 
geçerek bir çeşit tutulma ger-
çekleştirmiştir. Bu olay, 122 
yıl sonra ilk Venüs geçişi olup, 
Türkiye’den de izlenmesi müm-
kün olmuştur.

29 Haziran
2002

8 Haziran
2004

27 Haziran
1979    Muhammed Ali Bıraktı

Müslüman olmadan önce Cassius Mar-
cellus Clay Jr. ismini taşıyan Muham-
med Ali, tüm zamanların en iyi boksörü 
olarak kabul edilir. 22 yaşındayken S. 
Liston’u yenip dünya şampiyonu oldu. 
Bu zaferden sonra dinini değiştirerek 
İslam’a geçtiğini açıkladı. Kariyeri boyun-
ca yaptığı maçların yalnızca 5 tanesini 
kaybetmiştir. Olimpiyat ve dünya şampi-
yonu olan Ali, 36 yaşına kadar şampiyon-
luklarda tek isim olmayı başardı ve 37’si 
nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. 
Muhammet Ali, 1984’den beri Parkinson 
hastasıdır.

80 Km Hızla Gelen Rüzgâr

Ankara’da 15 dakika boyunca esen 80 
kilometre hızındaki rüzgâr ve şiddetli 
yağmur, arkasında 14 can bıraktı. Şid-
detli fırtına karşısında uçan çatının 
vatandaşların üzerine düşmesi sonu-
cunda ağır hasar meydana geldi.

12 Haziran
1988

Windows 98 Çıktı

Microsoft şirketinin geliştirdiği Win-
dows, Dünya’da en çok kullanılan ve 

masaüstü pazarının en yaygın işletim 
sistemidir. Microsoft bu sürümle çoklu 

ortam ve internet hizmetlerini 98 
sürümüne eklemiştir. Microsoft 

ailesinin son üyesi, Temmuz 
2015’de piyasaya çıkan 

Windows 10’dur.

25 Haziran
1998 ‘‘
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Deli Değil, Ruh 
Hastası

Türkiye’nin ilk ruh ve sinir 
haslıkları hastanesi Bakır-
köy’de açıldı. İlk kuruldu-
ğu zamanlarda toplumun 
hastaneye bakış açısını 
değiştirmek için ‘Deli de-
ğil, ruh hastası’, ‘Tımar-
hane değil, akıl hastanesi’ 
gibi sloganlarla basın kam-
panyası başlattı. Burada 
aynı zamanda uyuşturucu 
bağımlılarının da tedavisi 
yapılmaktadır.

Adapazarı Şeker Fabrikası Kuruldu
Cumhuriyet döneminde kurulan beşinci, Türkiye’de de Anonim Şirket sta-
tüsünde kurulan ilk şeker fabrikasıdır. Kuruluş amacı şeker üretiminin ham 
maddesi olan pancar ve münavebe bitkilerini üretmek veya ürettirmek, bu 
gayelerle yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari, sınai ve tarımsal işlem 
yapmaktır. Deprem zamanında üretime aran veren fabrika, 2004 yılında 
özelleştirme dairesine devredilerek çalışmalarına devam etmiştir.

15 Haziran
1927

5 Haziran
1953

HAZİRAN

Süleymaniye Camii 
Açıldı

1. Süleyman adına 1551-1557 
yılları arasında Mimar Sinan 
tarafından İstanbul’da inşa 
edilmiştir. Cami, Mimar Si-
nan’ın kalfalık devri eseri ola-
rak nitelendirilmekteydi. Os-
manlı mimarisinin en önemli 
örneklerinden biri olan Camii, 
yapımından günümüze dek 
İstanbul’da yüzü aşkın deprem 
görmüş fakat camiinin duvar-
larında dahi en ufak bir çatlak 
olmamıştır.

Süleyman Demirel Öldü

1 Kasım 1924 Isparta doğumlu olan 
Demirel, Türk siyasetçi ve Türkiye Cum-
huriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanıdır. 10 yıl 

5 aylık bir süreyle 1965-1993 yılları 
arasında yedi farklı hükümette başba-

kanlık yapmıştır. Tedavi gördüğü 
hastanede solunum yolu enfeksiyonu 

ve kalp yetmezliği nedeniyle 
90 yaşında hayatını 

kaybetmiştir.

Balonla Uçuş Gerçekleşti

Balon, ısıtılmış hava ya da havadan 
hafif helyum, hidrojen gibi gazlarla 

doldurulup atmosferde uçabilen 
sepetli hava taşıtıdır. İnsanoğlu 

ilk olarak uçurtma ile yük taşımak 
istemiştir ancak balon ilk kullanışlı 
hava aracıdır. İlk balonu Montgol-

fier kardeşler havalandırmıştır. 
Kâğıttan yapılan küre 

şeklindeki balon, sıcak hava 
ile uçurulup, 300 metre 

kadar yükselmiştir.

17 Haziran
2015

5 Haziran
1783

En Yüksek Tazminat
Ünlü iş adamı Halis Toprak eşine haber vermeden boşanma davası açar ve 
gerekçe olarak da şiddetli uyuşmazlığı gösterir. Eşi Ayşe Toprak da karşı 
tarafa dava açmaya karar verip tazminat olarak da 7.5 milyon TL ister. Aylar 
süren dava sonunda hâkim 5 milyon maddi, 100 bin TL manevi tazminat 
ödenmesine karar kılar. Ancak sonunda ilginç bir gelişme yaşanarak Ayşe 
Toprak, 10 çocuğunun müdürlük yaptığı holdingi sarsacak miktardaki bu 
tazminatı almaktan vazgeçer.

6 Haziran
1996

7 Haziran
1557

‘‘
hatırlamak 
güç verir 

insana
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HABER

akarya Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakülte-

si Coğrafya Bölümü öğren-
cileri kent bilgi sistemleri 
ile ilgili ilk saha çalışmala-
rını Serdivan Belediyesi ile 
ortaklaşa gerçekleştirdi.

Öğrenciler Kent Bilgi 
Sistemi Hakkında Bilgi-
lendirildi

Serdivan Belediyesi Mec-
lis Salonu’nda gerçekleşen 
teorik derste Sakarya Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fa-
tih Döker ile Serdivan Be-
lediyesi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü personeli, Kent 
Bilgi Sistemi’ne ilişkin yön-
tem ve teknikler hakkında 
öğrencileri bilgilendirdi.

Teorik Bilgiler Sahada 
Uygulandı

Meclis salonundaki teo-
rik dersin ardından 3. ve 
4. Sınıf Coğrafya Bölümü 
öğrencilerine, Serdivan Be-
lediyesi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü personelince 
Sakarya Anadolu Lisesi’nin 
bulunduğu 541. Sokakta 
Kentsel Bilgi Sistemi hak-
kında saha uygulaması 
yaptırıldı.

Öğrenciler, sokak isimle-
rinden hane numaralan-
dırılmasına, bina olmayan 
arsalardaki numara tahsi-
sinden site ve AVM numa-
ralarına kadar birçok ko-
nuda bilgi sahibi olurken 
öğrendikleri bilgileri prati-
ğe dökme imkanı buldular.

erdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar sosyal so-

rumluluk projesi kapsamında, 
“Bir Ağaç Dik, Bir Nesli Kur-
tar” sloganıyla Köprübaşı Ma-
hallesi’nde fidan dikti.

Belediye meclis üyeleri ve 
mahalle muhtarlarının da 
katıldığı programda; Sakarya 
Meslek Yüksek Okulu Hakla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 

öğrencileri, Özel Öğretmenim 
Etüt Eğitim Merkezi öğrenci-
leri, Serdivan Bosna Sancak 
Derneği üyeleri ve bölge sa-
kinleri; çınardan ıhlamura, at 
kestanesinden katalpaya ka-
dar farklı türde fidanları top-
rakla buluşturdu.

İlk Fidan Başkan   
Alemdar’dan

85 fidanın toprakla kavuşa-

rak hayat bulduğu sosyal so-
rumluluk projesinde, ilk defa 
ağaç dikmenin mutluluğunu 
yaşayan minik öğrenciler ağaç 
dikimi konusunda bilgilendi-
rildikten sonra ilk fidanı Ser-
divan Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar’la birlikte dikti.

Serdivan Belediye Başkanı Yu-
suf Alemdar, belediye olarak 
sosyal sorumluluk projele-

rinde amaçlarının daha geniş 
kitlelere ulaşmak ve onları da 
bu projelere dahil etmek ol-
duğunu ifade ederek, “Bugün 
öğrencilerimizden, sivil top-
lum kuruluşu temsilcilerimi-
ze, muhtarlarımızdan, meclis 
üyelerimize kadar güzel bir 
gaye için toplandık. 

Toprağa diktiğimiz bu fidanla-
rı sadece bir ağaç olarak değil, 
geleceğimize, yarının Serdiva-
nına birlikte attığımız baki bir 
imza olarak görüyoruz.” dedi.

SAÜ Öğrencileri
Saha Araştırmasını
Serdivan’da Yaptı

Bir Ağaç Dik
Bir Nesil Kurtar 

Coğrafya Bölümü öğrencileri kent bilgi 
sistemleri konusundaki teorik bilgilerini 
sahada test etme imkanı buldular.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediye 
olarak sosyal sorumluluk projelerinde amaçlarının 
daha geniş kitlelere ulaşmak olduğunu belirtt i.

S

S

ğe dökme imkanı buldular.
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SİNEMA

BU AY 
VİZYONA 

GİRECEK 4 FİLM

1

3

2

4

Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2016
Yapımı: 2016 - ABD
Tür: Dram
Yönetmen: Michael Grandage
Oyuncular: Jude Law, Nicole Kidman, Colin Firth, 

Max Perkins’in (Colin Firth) günlüklerinden yola 
çıkarak beyaz perdede yerini alan filmin konusu Sc-
ribner editörünün hayat hikâyesini konu ediniyor. 

Max Perkins, Amerika’nın güneyinden gelen yazar 
Th omas Wolfe’un (Jude Law) eserlerini basmayı 
kabul eder. Wolfe zamanla şöhret kazanır. 

Aşırı çalıştığı için eşi Aline (Nicole Kidman)  ve ço-
cuklarından giderek uzaklaşmaya başlayan Wlofe’un 
hayatı ve aile ilişkileri gün geçtikçe daha da kötüye 
gidecektir. 

Vizyon Tarihi: 24 Haziran 2016
Yapımı: 2016 - Türkiye, Filistin
Tür: Dram, Gerilim, Savaş
Yönetmen: Serdar Gözelekli
Oyuncular: Leyla Göksun, Erkan Taşdöğen

Gazze’de yaşayan altı yaşındaki Muna ve ailesinin 
evi, bir gece İsrailli askerler tarafından basılır. Gece 
baskını sırasında mutfak dolabına saklanan Muna, 
sabah olduğunda evde yalnız olduğunu fark eder ve 
sokaklarda ailesini aramaya başlar. Kısa bir zaman 
önce çocuğunu kaybeden Ela, savaş mağduru insan-
lara yardım etmek için Yeryüzü Doktorları’na katıla-
rak, Gazze’ye gelen gönüllü bir cerrahtır. Ela ile dok-
tor arkadaşları bir yandan Muna’nın ailesini ararken 
bir yandan da bir ülkenin dramına tanık olurlar.

Vizyon Tarihi: 24 Haziran 2016
Yapımı: 2015 - Türkiye
Tür: Dram
Yönetmen / Senaryo: Ufuk Bayraktar
Oyuncular: Hasibe Eren, Ufuk Bayraktar, Pınar Balkış, 
Selen Domaç

Saniye, kocası Süleyman ve çocuklarıyla birlikte dağ 
yamacına kurulmuş bir köyde yaşamaktadır. Ailenin 
evindeki huzur, Saniye’nin vereme yakalanmasıyla 
bozulur. Saniye öleceğine kesin olarak inanmaktadır. 
Kendisinden sonra çocuklarına ve kocasına bakması 
için kocasını kısır bir kadınla evlenmeye ikna eder. 
Saniye’nin aklına gelmeyen bir şey vardır. 

Tedavi süreci başarılı geçer ve Saniye altı ay sonra 
evine sağlıklı olarak geri döner. Süleyman’ın evi artık 
iki kadının da yuvası olacaktır.

Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2016
Yapımı: 2016 - ABD
Tür: Aksiyon, Gerilim, Gizem, Komedi
Yönetmen: Jon M. Chu
Oyuncular: Morgan Freeman,  Daniel Radcliff e

Devam filmi olan Sihirbazlar Çetesi 2’nin yönetmen 
koltuğunda ilk filmden farklı olarak Jon M. Chu 
oturuyor. İlizyon marifetleriyle başarılı bir soygun/
intikam hikâyesini ele alıyor. Mahşerin 4 atlısı olarak 
tanıdığımız isimler ilk filmde bir araya gelip yete-
neklerini sergiliyorlardı. Çeşitli gösterilerle herkesin 
dikkatini çekmeyi başaran ekip, bir yandan da bir 
bankayı soymuş fakat hiçbir delil bırakmadıkları için 
polis tarafından yakalanamamıştı. Devam filminde, 
ekibe namı diğer Harry Potter’ın (Daniel Radcliff e) 
da katıldığını belirtelim.

Genius

Muna

Kümes

Sihirbazlar
Çetesi-2

Abdulkadir Abuş
akadirabus@gmail.com

Hazırlayan:
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13. Sayı / Haziran2016
 

Editör’den

13. sayımızla sizleri selamlıyoruz. 1 yılı geride 
bıraktık. Sizler için daha zengin içerikli gazete 
hazırlama gayretimiz her geçen sayıda artıyor. 
Sizin katkı ve eleştirileriniz bize kuşkusuz güç 
katıyor. Bu anlamda bize iletmek istedikleri-
nizi lütfen serdivanajans@gmail.com hesabına 
gönderin.

Bu sayımızı, müzik kültürü sayfamızla açıyo-

ruz. Bach’ın ilginç hayatını okumadan geçme-
yin deriz. 

Ramazan geldi, hoşgeldi. Tüm bereketi ve he-
yecanıyla Ramazan’ın size hayrlar getirmesini 
diliyoruz. 

Kitap/Film ekimizin bu ayki teması ‘dram’. 
Birbirinden seçkin kitap ve film önerileri 

sunduk sizlere. Geleneksel Sanatlar köşemizde 
‘kilim sanatı’nı misafir ettik. Yemek Kültürü 
sayfamızda ise ‘künefe’yi ağırladık. 

Şehir haberleri, vizyon filmleri, ayın takvimi 
köşesi, yorum yazıları, sosyal medya ve bilişim 
sayfalarıyla sizleri başbaşa bırakmak isteriz.

14. sayımızda buluşmak ümidiyle.

illi motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, 
Kawasaki’nin yeni modeliyle 391 km 

hız yaparak dünya rekoru kırdı.

Ülkemizi kazandığı zaferler ve 
şampiyonluklarla başarılı bir şekilde temsil 
eden Sofuoğlu, yeni rekorunu 391 km. hız 
yaparak kırmış oldu.

Trafiğe kapalı alanda hız denemesi yapan 
Sofuoğlu, ilk denemelerde 400 km hız 
yaparak, arka lastiklerde bazı ufak sorunlar 
yaşadığını söyledi. Son olarak saatte 391 km 
hıza ulaşarak dünya rekorunu kırdı. Sofuoğlu, 
H2R ile dünya üzerinde en yüksek sürate 
ulaşan isim oldu.

Sofuoğlu ayrıca, bu sezon Mayıs ayında 
İngiltere’de yapılan sezonun 7. yarışında 
birinci oldu.

 Ocak 1953 Adapazarı doğumlu olan 
Yılmaz Vural’ın 39. Takımı Adana 

Demirspor oldu.Süper lige çıkma yolunda 
ilerleyen Adana Demirspor, teknik direktörlük 
görevine Yılmaz Vural’ı getirmişti. 

Takıma adapte olan ve kalan maçlarda 
takımın başında görev alan Vural, PTT 1. Ligi 
4. Sırada 54 puanla bitirerek play-off  yoluna 
girmeyi başardı.

Türkiye’de en çok takım çalıştıran teknik 
direktör olarak bilinen Yılmaz Vural, Adana 
Demirsporla yaptığı anlaşmayla 39. kez bir 
takımın başına geçmiş oldu.

Yılmaz Vural, 16 Şubat 2012 tarihinde de 
doğduğu şehrin takımı olan Sakaryaspor’da 
da bir dönemlik teknik direktörlük yapmıştır.

ntalya’nın Manavgat 
ilçesinde düzenlenen 

Türkiye Senyörler Takım 
Şampiyonası’nda Sakarya Su 
Sporları ve Tenis Kulübü fırtına 
gibi esti. Tenis kulübü sporcuları 
gösterdikleri çaba sayesinde 7 
madalya kazanmayı başardı.

Sakarya Su Sporları Kayak ve 
Tenis Kulübü, Manavgat’ta 
düzenlenen turnuvada şov yaptı. 
27 kulüpten 106 takım ve 548 
sporcunun katıldığı şampiyonada 
Sakaryalı tenisçiler 4 birincilik 
ve 3 ikincilik alarak toplamda 
7 madalya kazanmış oldu. Bu 
performansıyla da Sakarya Su 
Sporları ve Tenis Kulübü en çok 
madalya kazanan takım olmayı da 
başardı.

Dünya
Rekoru

Yılmaz Vural’ın 
39. Takımı

Tenisçiler
Şov Yaptı
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Fırat Göktaş fi rat.goktas.1905@gmail.com


