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Geleneksel 
Sanatlarımız

S.26 Ramazanın en güzel halleri 
Serdivan'da!
Serdivan Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerine
ilgi yoğundu.

Geleneksel Sanatlarımız köşesinin 
bu ayki konuğu: Motifler.

RÖPORTAJ

Röportaj: 
Ahmet Musa Bala

S. 8

Songül Ergün

S.4
Yusuf Temizcan

S.6
Fotoğraf: Hikmet Kerem Temiz

Bizim için de 
Vur Kahraman!

Muhammed Ali'nin tüm zamanların en 
iyi boksörü olmasının ötesinde 
bir anlamı var.

Temmuz 
Takvimi

Türkiye'deki ilk TV yayını, Hollywood 
yazısının hikayesi, milli gururumuz 
Yasemin Dalkılıç ve daha pek çok şey 
Temmmuz Takvimi'nde.

S.24

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

Asla 
Ben Oldum" 
Demeyin!

"

Tasavvuf Musikisinin 
gür sesi ve aynı zamanda 
akademisyen Fatih Koca ile 
konuştuk.

S.13 Kitap&Film eki 
yine dopdolu!
4 sayfa dolu dolu kitap&film seçkisinin 
bu ayki teması: 'Fantastik'.

Hazırlayan:
Fırat Göktaş



Her şey ilkokulda boş 
bir ders esnasında 
aşk ile, gür bir sesle 
o meşhur şarkıyı 
okumasıyla başlar 
Ahmet Hatipoğlu Hoca 
için. “Dönülmez akşamın 
ufkundayız.”

Harika bir ses, güzel bir icra… Bu eserin 
icrasına şahit olan okuldan bir hocası, 
Ahmet Hatipoğlu’nun elinden tuttuğu 
gibi doğruca İzmir Radyosu’na götürür 
ve orada okuldan artan vakitlerde 
musiki tahsil etmesi için ortam 
hazırlanır. Kendisine gösterilen bu ilgi 
ve alaka Ahmet Bey’in musikiye olan 
şevkini ziyadeleştirir. Hedeflerini bu 
minvalde belirleyen Ahmet Hatipoğlu, 

1955 senesinde ses sanatçısı olarak 
İzmir Radyosu’ndaki görevine başlar.

Adeta Münir Selçuk

İcralarındaki tavır ve teknik itibariyle 
kendi döneminde kadim müziğimizi en 
iyi yansıtan sanatçılardan biridir. Göz-
lerinizi kapatıp Hoca’nın sesine kulak 
verdiğiniz zaman, karşınızdakinin Mü-
nir Nurettin Selçuk olduğunu zanne-
dersiniz adeta.

Kadim müziğin tınıları bestelerinde 
de görülür Ahmet Hoca’nın. Besteleri 
oldukça sanatlı ve herkesin okumaya 
cüret edemeyeceği müzikal yapılara 
sahiptir. Özellikle bazı eserleri icracı-
da geniş bir ses aralığı ister. Hal böyle 
olunca, herkes okumaya cesaret ede-
mez bu eserleri.

Ahmet Hatioğlu Hoca ile alakalı kime 
soru sorsam, hangi biyografiyi oku-
sam karşıma iki özellik çıkıyor: Çalış-
kan ve mücahid. Zira Hoca seksen üç 
yıllık ömründe yüzlerce eser bırakmış 
ve sayısı bestelerinden çok daha fazla 
öğrenci yetiştirmiş, koro şefliği yapmış, 
lafın gelişi değil gerçekten gece gündüz 
çalışarak Türk Müziğine ve kültürüne 
hizmet etmiş bir şahsiyet.

Dini  Musikinin 
Mücahidi

Ne yazık ki dini müziğin ötekilendiği, 
horlandığı, devlet kurumlarında kıymet 
bilinmediği bir dönemde, tasavvuf mü-
ziği adı altında çeşitli radyo program-
ları ve çalışmalar yaparak, bu kültürün 
yaşatılmasında çok ciddi gayretler sarf 
etti. Bu hususta Ahmet Özhan Bey'in 
“Dini musikimizin zamanımızdaki ilk 
mücahididir” ifadesi, Hoca’nın hizmet-
lerinin apaçık bir karşılığıdır.

25 Eylül 1933'te Burdur’da başlayan bu 
fani yolculuk 23 Ağustos 2015'de Anka-
ra’da nihayete ermiştir.

Ahmet 
Hatipoğlu
Ahmet Musa Bala  
  ahmetmusabala

Ahmet Özhan: “Ahmet Hatipoğlu, dini musikimizin zamanımızdaki 
ilk mücahididir.” 
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Bestekâr Melahat Pars Hanım, musiki 
tahsili için Sıtkı Angınbaş’dan ders al-
mak arzu eder. Bu istek olumlu olarak 
karşılık bulunca beraber musiki ders-
lerine başlarlar. Gel zaman git zaman 
aralarındaki muhabbet ziyadeleşir, be-
raber daha fazla vakit geçirmeye başla-
manın verdiği yakınlık Melahat Hanım 
da farklı duygusal hareketlenmelere 
sebebiyet verir. 
Bu vaziyeti her ne 
kadar hissettirme-
meye gayret etse 
de malumunuz aş-
kın freni yoktur. 

Sıtkı Bey mevzuyu fark eder ve hemen 
önlem almak ister. Zira aralarında ciddi 
bir yaş farkı vardır. Yine bir ders günü, 
Melahat Hanımın çantasına kendisinin 

yazdığı bu şiiri koyar ve tüm duygula-
rını gayet nazik bir şekilde ifade eder.

Melahat Hanım vakur bir şekilde bu 
hususta ısrarcı olmasa da duyguları-
nı bastıramayarak adeta tüm derdini 
notalara haykırır. Sıtkı Bey’in yazmış 
olduğu bu şiiri besteler ve tarihe buruk 
bir aşk hikayesi daha düşer.

Hicaz makamındaki bu eseri bestekarı-
nın kendi sesinden dinlemenizi tavsiye 
eder musiki dolu günler dilerim.

"Allah'ı (c.c.), 
peygamberleri ve çeşitli 
kutsal mekanları konu 
alarak yazılmış şiirlerin 
melodik bir şekilde 
icra edildiği Türk Din 
Musikisi'nin 
bir formudur ilahiler." 

Aslına bakarsanız içi boş, daha doğrusu 
zevksiz bir tanım bu. Mevzuya bir de 
şöyle baksak:

Sevgiyi İfade Etmenin 
Farklı Biçimleri

İnsanlar duygularını, düşüncelerini tek 
bir şekilde ifade etmezler. Özellikle 
sevdiklerine sevdiklerini ifade etmenin 
bir sürü farklı aracı vardır. Söyleyerek, 
vücut diliyle ifa-
de ederek, eşya-
yı vasıta kılarak, 
ağlayarak, bağı-
rarak, vasıtasız 
ve\veya bunların 
daha çeşitli şekil-
lerini kullanarak 
kendilerini ifade 
ederler. Müzik de bunlardan bir tane-
sidir. 

Güzellerin en güzeli, uluların en ulusu, 
büyüklerin en büyüğü, kâinatın yara-
tıcısı, en yüce ve noksan sıfatlardan 
münezzeh Hazreti Allah’ın yüceliğinin 
zikredildiği, ona olan itaatin aşikâr bir 
şekilde ifade edildiği,  melodik bir dille 
hamdüsena edilmesine vesile olan Türk 
Din Musikisi'nin bir formudur ilahiler. 

Allah'ın (c.c.) insanları doğruya çağır-
ması için lutfederek yeryüzüne gön-
derdiği elçileri, yani peygamberlerin 
örnek olaylarını şiirlere işleyerek, on-
ların isimlerinin ve sıfatlarını melodik 
yapılar vasıtası ile zikretmeye vesile 
olan Türk Din Musikisinin bir formudur 
ilahiler.

Kendine Özgü Coşku

Kainatın yaratılmasına sebep, yara-
tılmışların en güzeli, en hayırlısı, aziz, 
latif,  mübarek, mücella, musaffa, pak, 
Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mus-
tafa  Resul-ü Zişan (s.a.v.) Efendimizin 
örnek hayatını, sıfatlarını, ona olan 
sevgimizin, özlemimizin, hürmetimizin, 
salat ve selamımızın melodik bir dille 
ifadesidir ilahiler.

Müminlerin anne-
lerinin, Ehli Beytin, 
sahabe efendileri-
mizin, enbiyayı izam 
hazeratının, hak 
dostlarının isimleri-
nin melodik bir dille 
zikredildiği Türk Din 
Musikisi'nin bir for-

mudur ilahiler. Teknik olarak inceledi-
ğimizde ilahilerin icrasında kendisine 
özgü bir coşku vardır. Hece ve aruz vez-
ni ile yazılmış şiirlerin bestelenmesin-
den müteşekkildir. Hz. Hüdayi, Niyaz-i 
Mısri, Eşrefoğlu Rumi, Yunus Emre bu 
form da eserler bırakmışlardır. 

Bir Şarkı
Bir Öykü

İlahi
Formu

Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç
Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç
Olmaz meleğim böyle bir aşk, bende vakit geç
Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç

 

Melehat Pars
( 1918-2005)

Babası İsmail Hakkı Bey, annesi Zeh-
ra Hanım olan Melahat Pars ilkokul 
çağlarında müziğe olan ilgisini fark 
eden ailesi tarafından kanuni Mus-
tafa Bey’den nota ve usul dersle-
ri almıştır. Ardından Darutta'lim-i 
Musiki’ye devam ederek, udî Fahri 
Kopuz'dan ud ve makam dersleri 
almıştır. 

1944 yılında TRT Ankara Radyo-
su'nun açtığı sınavda başarı gös-
tererek, solist olarak çalışmaya 
başlamıştır. 1948 yılında hüzzam 
makamındaki "Âvâre gönül yine 
sensiz hicrâna daldı" ve "Gamlı Ha-
zan" gibi birçok bestesi bulunmak-
tadır. 
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Geleneksel 
Sanatlarımızda

Motifler
Öğr. Gör. Songül Ergün

SAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
 snglergn

İnsanoğlu, ateşi buluşu ile kabaca şekil-
lendirdiği toprağı daha dayanıklı hale 
getirebilmiştir. Bu sürecin ardından 
ürettiği seramik kapların yüzeylerini 
farklı çamurlarla astarlayarak, kazıya-
rak ya da parlatarak süsleme kaygısı 
geliştirmiştir. Zaman içinde de bu beze-
me kaygıları değişiklikler göstermiştir. 

Sanatla Süslemek

Süslemecilik insanlık tarihiyle birlik-
te başlar. Kendini yaşadığı ortama ve 
kullandığı eşyayı göze en hoş gelecek 
şekilde süslemek, onu sanat anlayışı ile 
biçimlendirmek, insanoğlunun doğal 
bir tutkusudur. Gelmiş geçmiş uygar-
lıklar arasında, süsleme sanatları en 
olgun ve seçkin bir seviyeye ulaşmış 
milletlerden biri de şüphesiz Türklerdir. 
Türk sanatında kullanılan motiflerin 
kaynağı, Asya’da yaşayan Türk ka-
vimlerine kadar uzanmaktadır. Ancak 

motiflerin çeşitlilik kazanarak üslup-
laşması İslamiyet’ten sonraki döneme 
rastlamaktadır.

İlkel dönem eserlerinde görülen ejder, 
beyaz kaplanlar ve kuş gagalı, kanatlı 
akbaba figürleri sonraları Türk sana-
tında yok oldu. Bunun yerine hayvan 
figürlerinin çizgisel anlatımı olan soyut 
motiflere ve biçimlerine bıraktı.

Mimari ve Süslemede 
Gelişim

Müslümanlığı kabul ettikten sonra 
Türkler, aralarına karıştığı Müslüman 

topluluktan etkilenirken, bir yandan 
da bu toplulukların sanatlarını değişti-
rip, geliştirirler. Bu etkileşim daha çok 
mimari ve süslemede kendini göster-
mektedir. Bu arada heykel sanatının da 
giderek süsleme ve mimari ile birleştiği 
görülür.

İslamiyet’ten önce Türk toplumunda 
kumaş dokuma, halı, kilim, maden kak-
ma, deri işleri, ok ve kılıç üstüne ağaç 
ve demir süslemeler ile resim sanatı, 
Müslümanlıktan sonra ise süsleme ala-
nında ve minyatür alanında yeni atılım-
lar yapılmıştır.

Türklerin Süslemedeki 
Farkı

Türklerin süslemeleri diğerlerinden 
farklı karakterdedir. Türkler çevrele-
rindeki biçimleri, nesneleri açık stilize 
edilmiş ve tabiattan uzaklaşmış bir bi-

Süslemecilik insanlık 
tarihiyle birlikte başlar. 
Kendini yaşadığı ortama 
ve kullandığı eşyayı göze 
en hoş gelecek şekilde 
süslemek, onu sanat 
anlayışı ile biçimlendirmek, 
insanoğlunun doğal 
bir tutkusudur.
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çimde motiflere çevirmişlerdir. Motifler 
hayvanın, çiçeğin stilize edilmiş soyut 
biçimleridir. 

Türklerin yazı sanatında diğer ülkeler-
den daha iyi gelişme 
gösterdiğine yönelik 
yaygın bir kanaat var-
dır. Büyük ustalar ye-
tiştirmişlerdir. Türk sa-
nat eserleri yalınlıkları, 
abartmadan uzak akıl-
cılıkları ile göze çarpar. 
Selçuklular döneminde 
insan, hayvan figürle-
riyle, süsleyici olarak 
bitki motifleri kullanıl-
mıştır. 

Süsleme sanatlarının 
büyük önem kazanma-
sının ve gelişmesinin 
önemli bir sebebi bütün 
Müslüman halklarda 
olduğu gibi, Türklerde 
de insan ve hayvan figürlerinin yasak-
lanmış olmasıdır. Sanatçılar bu alanda 
yaratıcı gücünü süsleme alanına yö-
neltmiştir.

Türk süslemesinin zenginliği, motif çe-
şitlerinin bolluğu ve motiflerinin son 
derece estetik bir yapıya sahip oluşla-
rından ileri gelmektedir. Yüzyıllar boyu 
devam eden geleneklerle yoğrulmuş 
olarak dekoratif sanatlarımızın ileri 

bir düzeye ulaşmasını sağlamışlardır. 
Bu denli bir oluşumun nedenlerinden 
biride Türk sanatkârının dini yasaklar 
nedeniyle resim ve heykel sanatların-
da kısıtlandığı için benliğini süsleme 

sanatları ka-
nalıyla koruma 
ç a l ı ş m as ı n d a 
aramak ge-
re k m e k te dir. 
Hayâl gücünü 
bu sahalarda 
bazen ileri de-
recede bir stili-
zasyona, bazen 
ise soyutla-
maya kadar 
giden, modası 
geçmeyen ya-
pıtlar meydana 
getirmiştir. 

Ayrıca süsle-
mede, doğanın 
güzelliği ve 

verdiği ilham göz önüne alınacak olur-
sa, yüzyıllar boyu kendilerine en güzel 
yöreleri yurt edinen Türk insanının, 
gerçek bir sanatçı olarak, doğayı aynen 
taklit etmek yerine onu üsluplaştırarak 
uygulamayı doğru bulduğu görülür. 

Zengin bir motif kataloğuna sahip olan 
Türk Süsleme Sanatı, motif ve kom-
pozisyonların malzeme ve tekniğe 
göre nakkaşhanelerde çizilen desenler 

sanatçıların elinde de-
ğişmeden üslup birliği 
içinde işlenmiştir.

Edebiyatımızda tasav-
vufta ve İslam inancın-
da Peygamber efen-
dimiz Hz. Muhammed 
(a.s.), gül ile ve Allah'da 
(c.c.)lâle ile sembolize 
edilmektedir. Kelime 
olarak ele alındığında 
Arapça "Allah" lafzı-
na ait harfleri taşıyan 
"Lale", tasavvufta Al-
lah'ın birliğini temsil 
ediyor. Harfi manası da Osmanlı bayrak 
ve sancağının sembolü olan 'hilal'e de 
ulaşmaktadır.

Manevi değerlerin içinde sakladığı 
kıymet kadar âleme sunuluş şekli de 
önemlidir. Bu sunuştaki inceliği ve 
zarafeti ecdadımızın mana âleminin 

samimi, her türlü mübalağa ve göste-
rişten uzak kendi estetik anlayışlarına 
göre oluşturdukları motiflerde bulmak 
mümkündür.

• Stilize Çiçekler
• Yapraklar
• Hatayi
• Penç
• Gonca
• Sap Çıkmaları
• Lale
• Karanfil

• Gül
• Sümbül
• Zambak
• Nergis
• Afyon (Haşhaş)
• Bahar Ağacı (Dalı)
• Servi Ağacı
• Hayvan tasvirleri

• Benek
• Pelenk (Çintemani)
• Geometrik
• Kabe tasviri
• Mescid-i Nebevi 

tasviri

Motif Çeşitleri

Kalemişi Deseni

Türklerin yazı 
sanatında diğer 
ülkelerden daha iyi 
gelişme gösterdiğine 
yönelik yaygın 
bir kanaat vardır. 
Büyük ustalar 
yetiştirmişlerdir. 
Türk sanat eserleri 
yalınlıkları, 
abartmadan uzak 
akılcılıkları ile göze 
çarpar.

Pelenk (Çintemani) Motifi Kalyon Deseni Bulut Motifi
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Bizim için de Vur Kahraman

MUHAMMED ALİ

YORUM

Müslüman olmadan önceki ismi Cassi-
us Marcellus Clay Jr. Müslüman olduk-
tan sonraki ismi Muhammed Ali Clay. 
Ocak 1942’de Amerika’da, Louisville 
isimli bölgede başladı hikayesi. 12 ya-
şındayken bisikletinin çalınması üzerine 
karakola gitti. O kadar öfkeliydi ki sağı 
solu yumrukluyordu. Karakol’daki po-
lis memuru, sinirlerini yatıştırmak için 
boks yapmasını önerdi. O gün başladı 
her şey. Kısa süre sonra amatör ligde 
çıktığı 100 maçın 95’ini aldı. 22 yaşına 
geldiğinde Malcolm X hareketi olarak 
da bilinen Nation of Islam’a katıldı ve 
Müslüman olduğunu açıkladı. 

ABD’nin Vatan Haini

ABD’nin henüz özgürlükler ülkesi (!) 
olmadığı yıllardayız. Beyazların üstün 
görüldüğü yıllar. Siyahların otobüslerin 
arkasına oturmak zorunda olduğu, be-
yazların gittiği okullara gidemedikleri, 
aynı yerde yemek yiyemedikleri za-
manlar. Tam bu yıllarda ABD Vietnam’ı 
bugün bile açıklayamadığı sebeplerle 
işgal etmişti. Muhammed Ali de ordu-
ya çağrılanlar arasındaydı. “Vietnam-
lılar bana hiçbir kötülük yapmadı ki 
onlarla savaşayım, ayrıca bana ‘zenci’ 

de demiyorlar.” diyerek askere gitmeyi 
reddetti. 

Ülkesinde ağır suçlamalara maruz kal-
dı. Vatan haini denildi. Hapis ve para 
cezası aldı. Kısa süre cezaevinde kal-
dı. Boks lisansı ve pasaportu elinden 
alındı. Bu yıllarda ciddi maddi sıkıntılar 
yaşadı. Üniversitelerde İslam’ı anlatan 
konferanslar verdi (bazılarını Türkçe 
altyazı ile internet-
te bulabilirsiniz). 
Hukuk mücadele-
sine girdi ve adalet 
geç de olsa tecelli 
etti. 

O’nu geçtiğimiz ay 
kaybettik. Sadece 
Müslüman ülkeleri değil, tüm dünyayı 
ilgilendirdi bu kayıp. Günlerce konu-
şuldu. O’nun şahsında mündemiç olan 
temsilin gücüydü bu.  O’nu bu kadar 
önemli kılan, binlerce km ötedeki in-
sanları gece vakti güzel uykularından 
uyandırıp televizyon karşısında hiç de 
alışık olmadıkları bir spor müsabaka-
sını izlemeye sevk eden şey, sadece 
Muhammed Ali’nin Müslüman oluşu 
değildi elbette. 

Bize Zafer Duygusu 
Tattırdı

O, kafa tutan bir adamdı ve biz bunu 
sevdik. Amerika’ya, batıyı temsil eden 
her şeye kafa tutan ve kazanan biriy-
di. Bu zafere ihtiyacımız vardı. Çıktığı 
boks müsabakalarında bir kaç dk içeri-
sinde rakibini yere seriyor ve biz kaza-
nıyorduk. Batı karşısında, O’nun saye-

sinde kendimizi galip 
hissediyorduk.

Türkiye’de ve dün-
yanın çeşitli yerle-
rindeki Müslüman 
ülkelerde, hiç azım-
sanmayacak sayı-

daki insan gece uykunun en tatlı za-
manında kalkar ve TRT’de canlı olarak 
yayımlanan Muhammed Ali’nin maç-
larını izlerlerdi. Sadece dindar insanlar 
değil, hayatlarını seküler biçimde yaşa-
yanların da bir rutiniydi bu. Ezilenlerin, 
dışlananların temsilcisi olarak görüldü-
ğü için Ali’nin her zaferi, geriye kalan 
herkesin zaferi idi. Profesyonel boksa 
geçmeden önce, 1960 Roma Olimpi-
yatları’nda hafif ağır sıklet kategori-
sinde altın madalya kazanmıştı. 1964, 

Bizim için de Vur Kahraman

MUHAMMED ALİ

O, kafa tutan 
bir adamdı 
ve biz bunu 
sevmiştik.

Ülkesinde ağır 
suçlamalara maruz 
kaldı. Vatan haini 
denildi. Hapis ve 
para cezası aldı. 
Kısa süre 
cezaevinde kaldı. 
Boks lisansı ve 
pasaportu elinden 
alındı. Bu yıllarda 
ciddi maddi 
sıkıntılar yaşadı.

Yusuf Temizcan  
 yusuftemizcan

“Kelebek gibi uçar, 
 arı gibi sokarım.” 
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YORUM

1974, 1978 yıllarında dünya ağır sıklet 
boks şampiyonluğunu üç kez elde etti. 
Bu ünvanı rakipleri karşısın-
da 19 kez korumayı başardı. 
Kariyeri boyunca çıktığı 61 
maçın 56’sından galibiyetle 
ayrıldı. Roma Olimpiyatları 
sonrası gittiği bir lokanta-
da sadece beyazlara servis 
yapıldığını öğrenince altın 
madalyasını Ohio Nehri’ne 
atacak kadar da hırslıydı.

Muhammed Ali 
Türkiye’de

Popülaritesi O’nu siyasi bir aktör olma-
ya zorluyordu. 1984’de ABD Başkanı 
Ronald Reagan’ın yeniden seçilmesi için 
çalıştı. 1991’de Körfez Savaşı sırasında 
Irak’a giderek ABD’li rehinelerin bırakıl-
ması için Saddam Hüseyin ile görüştü. 
Pakistan krizi başladığında gazeteler 
Pakistan cumhurbaşkanı ile samimi 
pozlarını manşet yapıyordu. 

Türkiye’den pek çok davet geldi ama 
sadece Erbakan’ın davetini kabul etti. 
Necmettin Erbakan, Muhammed 
Ali’nin ismini oğluna verecek kadar 
önemsiyordu kendisini. 1976’da Türki-
ye’ye geldiğinde hiçte ummadığı bir il-
giyle karşılaştı. Sultanahmet’te birlikte 
Cuma namazı kıldılar ve ufak bir miting 
yaptılar. Kısa süreli bu ziyaret O’nun 
için de, İstanbullular için de unutulmaz 
oldu. Çok mütevazi biri olduğunu söy-
leyemeyiz. Sık sık, “Tüm zamanların 
en iyisiyim” derdi. Yine bir demecinde 
“O kadar hızlıyım ki, odamda ışığı sön-
dürmeye kalktığımda, ışık sönmeden 

oturduğum yere dönebiliyorum” de-
mişti muzipçe. Dans ederek dövüşür, 

çoğu maçı bir 
kaç dakika sü-
rerdi. Hayatı 
boyunca çıktığı 
tüm maçlar için-
de sadece 5’ini 
kaybeden usta, 
o meşhur sözü-
nü sık sık hatır-
latırdı: Kelebek 
gibi uçar, arı gibi 
sokarım.

“Siz Ne 
Hissediyorsanız Ben de 
O’nu Hissediyorum”

Asıl kavgasını yumruklarıyla değil 
aklı ve vicdanı ile verdi. Gönülleri 
ringlerdeki zaferleriyle değil, iyi 
yüreğiyle kazandı. Yardım-
severliği ile tanınan Ali, on-
larca derneğe ve yüzlerce 
insana gizli maddi yardım-
lar yaptı. 2001’de meşhur 
11 Eylül saldırısı olduğu 
esnada sıfır noktası deni-
len saldırının olduğu yere, 
başında New York İtfaiye 
Müdürlüğü şapkası ile gi-
derek dayanışma gösterdi. 
Burada yaptığı konuşmada 
İslam’ın barış dini olduğunu 
hatırlattı.

ABD’de İslamofobi’nin 
başladığı bu yıllarda CNN 
muhabirinin “Sayın Mu-

hammed Ali, bu dehşetin meydana 
gelmesine sebep olan teröristlerle aynı 
dinin bir mensubu olarak neler hissedi-
yorsunuz.” şeklindeki provakatif soru-
suna gayet nezih bir cevap verdi: “Siz, 
hitler ile aynı dini paylaşan biri olarak 
ne hissediyorsanız aynısını hissediyo-
rum.”  Taviz vermeyen inatçılığı, derin 
ahlâkı, tuhaf tarzı, akıl almaz enerjisi ve 
çocuksu neşesiyle milyonlarca insana 
ilham verdi ve kalplerini kazandı. 

Dövüşürken “Benim adım ne?” diye 
haykırması hâlen akıllardadır. Uzun sü-
redir kimsenin yapamadığı birleştirme 
gücünü O yaptı. Aslında kendisi kasıtlı 
olarak bunu yapmadı. O’nun şahsında 

oluşan kimlik bunu 
zorunlu kılar. 

Anti-emperyalistler, ırkçılık ve savaş 
karşıtları, sosyalistler, Müslümanlar, in-
san hakları savunucuları vs. 

Tüm bu grupları aynı anda heyecanlan-
dıran sadece O olmuştu. Hepsi Muham-
med Ali sevgisinde birleşti. Bu kesim-
lerin her biri O’nun farklı fotoğraflarını 
sevdi ve değişik politik motivasyonlarla 
rabıta kurdu. 

Kahramanımızı 
Kaybettik

Müslümanlığı seçtikten sonra sergile-
diği örnek tutum ülkesinde ve başka 
yerlerde pek çok kişinin hidayetine ve-
sile oldu.  Kıymeti sadece Müslümanlar 
için geçerli değildi elbette. ABD Başkanı 
Obama, Ali’nin vefatının ardından yap-
tığı açıklamada “Kahramanımı kaybet-
tim.” dedi. Eldivenlerini ve bir fotoğ-
rafını çalışma odasında uzun süredir 
tuttuğunu açıkladı. Pek çok Hollywood 
yıldızı açıklama yaptı, cenaze merasimi 
günlerce sürdü. Türkiye’den de Cum-
hurbaşkanlığı düzeyinde katılım oldu. 

2012 Aralık’ta Dünya Boks Konseyi ta-
rafından ‘Boksun Kralı’ ilan edildi. Kendi 
hayatını anlatan Hollywood yapımı Ali 
filmini izlemediyseniz çok şanslısınız. 
Dünya boks tarihinin kuşkusuz en çok 
konuşulan adamı ve Müslümanların 
batı karşısındaki yenilmişlik duyguları-
nı tersine çeviren sporcu, solunum yolu 
rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü 
hastanede, 74 yaşında vefat eder. Ken-
disini iyi bilirdik. Rahmet diliyoruz.

Asıl kavgasını 
yumruklarıyla 
değil aklı ve 
vicdanı ile 
verdi. Gönülleri 
ringlerdeki 
zaferleriyle değil, 
iyi yüreğiyle 
kazandı.
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Musiki hayatınızı ilk şekillendiren, 
sizi böyle bir ilimle tanıştıran, ilham 
aldığınız kaynak kimdir?

Dedem camide imam olarak görev ya-
pıyordu. Biz de küçüklüğümüzden beri 
dedemizin dizinin dibinde,  camideyiz 
onunla beraber. Kendimi hatırlama-
ya başladığım zamanlardan beri ezan 
okuyorum. 

Daima dedenin yanında olursan, cami 
ile ev dip dibe olursa,  beş vakit nama-
zı dedenle camide kılarsan olacağı bu 
(Gülüyor). Dedemin çok gür bir sesi var-
dı. Ayrıca kendisi kamışlardan yaptığı 
neylerle musiki icra ederdi. Hal böyle 
olunca musiki ile içli dışlı bir çocukluk 
geçirmiş olduk.

FEM-İ MUHSİN VE 
MEŞK

Musiki'nin sizin için anlamı nedir? 
Bu yolda usta-çırak ilişkisinin öne-
mi var mıdır?

Bugün bizi güzel Kur'an okumaya sevk 
eden en önemli tecvit kaideleri yirmi 
tanedir. Peki bunu nasıl öğreneceğiz? 
Fem-i muhsin sayesinde. Yani güzel 
bir ağızdan hem kulak vasıtasıyla, hem 
küçük bilgilerle, hem de hocanın ağzını 
bizzat görerek hocanın okuduğu şe-
kilde okumakla mümkün olur. Kur'an 
kıraatinde bunun ismi fem-i muhsindir. 
Bu okuyuş stili de silsile yoluyla Efendi-
mize (sav) dayanır.

Meşkte bunun karşılığı musikidir. Rah-
metli Sadettin Kaynak’ın bir ifadesi 
vardır: “Bizim musikimiz mihraptan 
yürümüştür.” der. Kast ettiği husus 
şudur: Günümüze kadar ulaşan Türk 
Musikisi eserlerinin çoğu mihrap sahibi 
imam ve  müezzinlerin gayretinin so-
nucudur. Ayrıca buraların (cami, tekke) 
müdavimlerinden bizlere aktarılmıştır. 
Dolayısı ile nota, solfej ve nazariyatın 
tecvit kaideleri gibi mutlaka büyük 
ehemmiyeti var.  Ancak bir insanda 
meşk olmazsa o kişi musikiyle tam ma-
nasıyla hemdem olamaz. Yani musikiyi 
özümseyemez. 

USTASIZ OLMAZ

Güzel Kur'an okuyan kişiye: “Hangi 

ağızdan aldın bu kıraatı?” derler. “Kim-
den meşk ettin?” veyahutta  “Kiminle 
diz dövdün?” sorularını sorarlar. Bu-
nun musikideki karşılığıdır. Buradaki 
diz dövmekten kasıt musikideki usul 
darblarının dizlere vurularak tayin edil-
mesidir. Eğer bir kişi nota ve nazariyata 
vakıf olurken aynı şekilde ustası olmaz 
ya da meşk etmemiş olursa o kişide 
musiki zirveye ulaşamaz. 

Hâsılı musikideki başarının sebebi: 
Fem-i muhsin ve meşktir. Dolayısıyla 
bu iş ustasız olmaz! Tavır için rol model 
gereklidir.

Peki Sizin etkilendiğiniz, beraber 
diz dövdüğünüz, yani beraber meşk 
ettiğiniz hocalarınız kimlerdir?

Fatih Koca 
ile kişisel 
serüveninden 
tasavvuf 
musikisine kadar 
pek çok konuyu 
konuşmak üzere 
Ankara İlahiyat 
Fakültesi'nde 
buluştuk. 

Röportaj: 
Ahmet Musa Bala  
  ahmetmusabala

Fotoğraf: 
Hikmet Kerem Temiz Fatih Koca: 

Güzelin Üzerinde 
Güzel Vardır
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Ruhi Kalender Hoca ve Mehmet Sait 
Hatipoğlu hocalarımın emeği bende 
çoktur. Ayrıca Mehmet Sait Hatipoğlu 
(Ahmet Hatipoğlu Hocanın ikiz karde-
şi) vasıtasıyla Ahmet Hatipoğlu Hoca 
ile 1998 senesinde tanıştım. Bu ho-
calarımın her birinden istifade ettim. 
Özellikle Ahmet Hatipoğlu Hocam ile 
epeyce vakit geçirdik. Aynı zamanda 
Hoca benim yüksek lisans tez konum-
du. Yüksek lisans tezinden sonra on 
dört sene daha beraber olduk. Daha 
sonra malumunuz on ay önce kaybet-
tik. Hatta yıkaması da, defni de bize 
nâsib oldu. 

Bize Hoca ile birlikte yaşadığınız 
bir anınızı anlatabilir misiniz?

Ahmet Hoca ile çalışarak sabahladığı-
mız günleri hatırlarım. Şen şakrak çok 
hatıramız var ancak size en son çalıştı-
ğı anı anlatayım. Hastaneye düşmeden 
1.5 ay evvel TRT'deki son konser için 
çalıyorduk. Bana da güftesi Fuzuli’nin, 
bestesi Ahmet Hatipoğlu Hocama ait 
olan "Su Kasidesi"ni okuma vazifesi ve-

rildi. Yedi sayfalık bir eser, ayin gibi bir 
beste. Hocamın benim okumamı iste-
diği hiçbir eseri kendi ile meşk etmeden 
sahne, TV veya radyo da okumadım. 
Evvela kendi bana meşk ettirir, sonra 
okurum. Yine böyle oldu. 

EN GÜZEL
ALLAH'DIR

Çok hasta olmasına rağmen o konseri 
de yaptık. Zira o gün biz bilemesek de 
hocanın son konseriydi bu. Bu eseri 
çalışmaya başladığımız da saat takri-
ben gece bir idi. Tabî olarak yoruldum. 
Hoca, “Hadi oğlum orayı böyle yapa-
lım, şurayı şöyle yapalım.” diye hem 

öğretmeye çalışıyor, hem de beni dinç 
tutmaya gayret ediyordu. İnanın o ça-
lışmanın bitimi imsak vaktini geçmişti. 

Ahmet Özhan Bey’in, "Dini Musikimizin 
zamanımızdaki ilk mücahididir.” dediği 

şahsiyet olarak, seksen yaşında hasta 
bir halde nasıl bir değer veriyorsa va-
zifesine, gecenin o vaktine kadar çalışı-
yordu. Ben de şimdi genç kardeşlerime 
diyorum ki, "Öyle iki eser öğrendim, 
şunu yaptım, şöyle sesim var, böyle ça-
lışmam var, böyle güzel okudum" diye 
“ben oldum” demeyin! Ahmet Hoca 
hiçbir zaman "ben oldum" demedi. 
Mutlaka bir güzel varsa onun üzerinde 
de bir güzel vardır, vardır, vardır.

Bugün bizi 
güzel Kur'an 

okumaya 
sevk eden en 
önemli tecvit 

kaideleri yirmi 
tanedir. Peki 

bunu nasıl 
öğreneceğiz? 

Fem-i muhsin 
sayesinde. 

Gençlere bir 
tavsiyem var: 
"Asla 'Ben 
Oldum' 
Demeyin". 
Güzelin 
üzerinde hep 
bir güzel vardır 
ve en güzel 
Allah'dır.
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CENNET'TE 
MEŞK

Dede Efendi’nin Mina’da vefat ederken 
öğrencisi Dellalzadeye dediği bir söz 
vardır. “Hocam musikinin neresinde-
siniz?” sorusuna verilen cevaptır bu: 
“Musiki bir derya oğlum, paçalarımı 
sıvadım daha giremedim” der. Dede 
Efendi bile bu sözü söylüyorsa hiç kim-
se kendini bir şey zannetmesin. En gü-
zel Allah'dır. 

Bu güzel görünenlerde o güzelin yansı-
malarıdır. Ankaravi Hazretleri ne güzel 
söyler: ”Cennette meşk edeceğiz inşal-
lah.”

Gelecekteki plan ve çalışmalarınız 
hakkında neler söylersiniz?

Kendimi cami musikisine daha yakın 
buluyorum. Cami musikisi sadece insan 
sesi ile icra edilir. Kur'an kıraatından 
tutunda salalar, ezanlar, miraç, mevlid 
gibi bütün formlar sadece insan sesiyle 
icra edilir. 

Biz küçüklüğümüzden beri camide ye-
tiştiğimiz için çalışmalarım daha ziyade 
cami ağırlıklı gitmiştir. Camideki icralar 
daha zahidanedir. Yani mütevazidir. 
Tekke ise İslam’ın daha coşkulu yönünü 
barındırır. Şunu da belirtelim, dini mu-
sikinin diğer bir ayağı olan tekke musi-
kisinin icra edildiği tekkelerden de uzak 
kalmadık. Çünkü oranın da bambaşka 
bir ruhaniyeti var. 

Hâsılı çalışmalarımda bu minval üzere 
oldu ve olmaya devam edecek inşallah. 
Allah sağlık verirse cami musikisinin 

formları üzerinde çalışmaya devam et-
mek istiyorum.

Vakit ayırdığınız için çok teşekkür 
ederiz.

Ben teşekkür ederim, Ankara'ya kadar 
geldiniz. Serdivan Ajans gazetemize 
de başarılar dilerim.

Tanıyalım

Amasya'da (Merzifon) doğdu. İl-
kokulu ve İmam Hatip Lisesi'ni 
Amasya'da bitirdi. Amasya Büyük 
Ağa Medresesi'nde 1983 yılında 
hâfızlığını tamamladı. Mûsikî'ye 
küçük yaşta Ormanözü Pamuklu 
Köyü İmam Hatibi, dedesi rahmetli 
Hayrullah Hocaefendi'nin teşvik-
leriyle başladı. 1992-99 yıllarında 
Ankara'da Din Görevlisi olarak 
görev yaptı. 1999 yılında Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'n-
den mezun oldu. Ahmet Hatipoğlu 
şefliğinde TRT Türk Tasavvuf Mü-
ziği Konserlerinde solist olarak yer 
aldı. TRT ve çeşitli özel televizyon 
ve radyo programlarında Tasavvuf 
müziği programları yaptı. 2004 yı-
lında "Ahmet Hatipoğlu'nun Haya-
tı, Eserleri ve Mûsikî Anlayışı" isimli 
yüksek lisans tezini tamamladı. 
2000 yılından beri Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın düzenlediği İHL arası 
Kuran-ı Kerim'i Güzel okuma, Ha-
fızlık ve Ezan yarışmalarında Yük-
sek Seçici Kurul Üyesi olarak görev 
yapmaktadır. 2004 yılından beri 
yine Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün 
düzenlemekte olduğu Ezan, Mûsikî 
ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma 
seminerlerine öğretici olarak katıl-
maktadır. Bu zaman zarfında bir-
çok öğrenci yetiştirmiştir. 

Hâlen Ankara İlahiyat Fakültesi 
Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı’n-
da öğretim görevlisi olarak görev 
yapmaktadır.

→ fatihkoca.com

Musiki'nin büyük üstadı Dede Efendi, “Hocam musikinin 
neresindesiniz?” sorusuna, “Musiki bir derya oğlum, paçalarımı 
sıvadım daha giremedim” der.
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Dünya Şampiyonluğu 
Yolunda 

Aleyna Altınışık, Avusturya'nın Vorar-
lberg eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki 
bir Türk kızı. Sosyalleşmesi için ailesi 

tarafından satranç kulübüne yazdırılan 
Aleyna, satrançta kendini geliştirmiş 
ve okul turnuvalarına katılmaya başla-
mıştı. 2014 yılının Eylül ayında okulun-
da düzenlenen turnuvalarda başarılı ol-
duktan sonra, ailesi ve öğretmenlerinin 
desteğiyle Avusturya Şampiyonasına 
hazırlandı. 

27-29 Mayıs tarihleri arasında Avustur-
ya'nın Kärnten eyaletinde, 79 kişinin 
katılımıyla düzenlenen satranç turnu-
vasında tüm rakiplerini eleyen Aleyna 
finale kalmaya hak kazandı. Finalde ra-

kibini 1 saat 40 dakika süren çekişmeli 
oyunun sonucunda yenerek Avusturya 
Satranç Şampiyonu oldu. Kurallar ge-
reği Avrupa ya da Dünya Şampiyona-
sına katılma tercihi sunulan Aleyna, 
tercihini Dünya Şampiyonasından yana 
kullandı. 19 Ekim 2016 tarihinde, Gür-
cistan'ın başkenti Batum'da başlaya-
cak Dünya Şampiyonasında, 8 yaş ve 
altı kategorisinde Avusturya'yı temsil 
edecek. 

İki hafta sürecek turnuvaya ise 90 fark-
lı ülkeden oyuncular katılacak. Dünya 

şampiyonu olmak istediğini belirten 
Aleyna, "Çok çalışarak Avusturya 
şampiyonu oldum. Şimdi daha da çok 
çalışarak Dünya Şampiyonu olacağım" 
dedi. Baba Atilla Altınışık ise kızının ba-
şarısından dolayı çok mutlu olduğunu 
belirterek, "Kızımın alacağı başarı bü-
tün Türklerin başarısı olacak ve bizi ol-
duğu kadar bütün Türkleri de gururlan-
dıracağından eminim." diye konuştu. 
Bizi gururlandıran küçük kardeşimizin, 
ekimdeki şampiyonada da aynı başarı-
yı göstermesini dileriz.    

Düşünmen Yeterli

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektro-
nik Mühendisliği 3. sınıf öğrencileri Ali 
Selek ve İlker Işık, felçli hastalar için 
beyin dalgalarıyla kontrol edilebilen 
tekerlekli sandalye geliştirdi. Yurt dı-
şındaki benzer projeleri inceleyen Selek 
ve Işık, çok daha uygun maliyetli olan 
yerli projeyi geliştirip destek için TÜBİ-
TAK'a başvurdu. 
 

Ülkemizde 1 milyonun üzerindeki felçli 
hastaya umut ışığı olacak proje, TÜBİ-
TAK tarafından 2209A (Lisans Öğrenci-
leri Yurt İçi Araştırma) desteğini almaya 
hak kazandı. Patent başvurusu yapan 
Yaşar Üniversitesi aynı zamanda BAP 
(Bilimsel Araştırma Projesi) kapsamın-
da 19 bin TL ile öğrencileri desteklemiş 
ve öğrencilere, mobilya, kırtasiye ve 
internet dahil tüm ihtiyaçlarını karşıla-
yabilecekleri ofisi bir yıllığına tahsis et-
mişti. Girişimci mühendislerimizi tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

Umut Kapısı "TÜRKÖK"

Özellikle kanser türlerine ve aynı za-
manda çeşitli hastalıklara da şifa bul-
mak için, 2014 yılında hayata geçirilen 
proje dünyaya da umut oldu. Sağlık 
Bakanlığı ve Türk Kızılayı ortaklığında 
yürütülen TÜRKÖK projesi, ülkemizin 
ilik arayışında yurt dışına olan bağım-
lılığını ortadan kaldırdı ve iki yılda sınır-
ları aşıp dünyaya örnek oldu. Amerika, 
Belçika, Avusturya, Hindistan ve birçok 
ülke sıraya girerek Türkiye'den tarama 

talep etti ve şimdiden 8 ülke için uygun 
eşleşme tespit edildi. 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardım-
cısı Uzman Dr. Arif Kapuağası, yakın 
zamanda Türkiye'de 168 kişiye umut 
olacak ilik naklinin müjdesini verdi. Şu 
ana kadar 150 bin gönüllü bağışçıya 
ulaştıklarını belirten Kapuağası, he-
deflerinin 500 bin gönüllüye ulaşarak 
ülkemizdeki kök hücre ihtiyacının yüz-
de 75'ini karşılamak olduğunu sözlerine 
ekledi.

Bu sayfada sadece  iyi haberler okuyacaksınız.
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Sibirya cezaevlerinden biri. Öğle yemeği vakti. 

Saçları traş edilmiş mahkumlar. 2000, Rusya

Kızıl Ordu Budapeşte'yi kuşatmış ve nihayetinde almıştır. 

Kızılhaç'ın trenle İsviçre'ye taşıdığı çocuklar. 1947
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Galaksinin Batı Sarmal Kolu'nun bir ucunda, hari-
tası bile çıkarılmamış ücra bir köşede, gözlerden 
uzak, küçük ve sarı bir güneş vardır. Bu güneşin 
yörüngesinde, kabaca yüz kırksekiz milyon ki-
lometre uzağında, tamamıyla önemsiz ve ma-
vi-yeşil renkli, küçük bir gezegen döner.

Arthur Dent, bir sabah uyanır ve evinin saçma 
bir nedenle yıkılacağını öğrenir; ama bu yalnız-
ca başlangıçtır. Daha bir kaç saat bile geçmeden 
gezegeni yok edilecek ve yanında kankası Ford 
Prefect, üstünde yıpranmış sabahlığı, elinde hav-
lusuyla galaksi boyunca sürecek inanılmaz bir 
yolculuğa çıkacaktır.

Tamamen sakin bir hayat yaşamak, hayatına te-
mel yaşamsal fonksiyon olarak güzel çay içmek 
kavramını oturtmak isteyen, kendi halinde, üste-
lik fazlasıyla uysal bir adam değişiklik olsun diye 
bundan böyle halka nazik davranmanın ne kadar 
iyi olacağını dile getirdiği için bir ağaca çivilenir. 
Bundan yaklaşık ikibin yıl sonra, bir perşembe 
günü küçük bir kafede tek başına oturan bir kız, 
bunca zamandır ters giden şeyin ne olduğunu 
birdenbire fark edip en sonunda dünyanın nasıl 
iyileştirilebileceğini ve mutluluğun hüküm sürdü-
ğü bir yere dönüştürülebileceğini anlar. Bu, o kı-
zın öyküsü değil. Ama o korkunç, aptal felaketin 
ve onun doğurduğu bazı sonuçların öyküsüdür.

Otostopçunun Galaksi Rehberi
Douglas Adams

Kabalcı Yayınevi

1

Yazarın ilk romandır. Kitap ilk kez 1995 yılında 
İletişim Yayınları tarafından basıldı. Yayınlandığı 
andan itibaren hem içerik hem biçim olarak ilgi 
gördü. Birçok yeni baskısı yapıldı ve eleştirmen-
ler tarafından olumlu değerlendirmelere tabi tu-
tuldu. Bu kitap dolayısıyla Anar için "edebiyatın 
yeni soluğu" tanımlaması yapıldı. 

Eser, İhsan Oktay Anar'ın bir felsefeci olduğunu 
göstermiş ve okuyucuya bu derinliği iletebilmiş-
tir. Ayrıca kitaptaki düzgün ve akıcı anlatımın 
okuyucu üzerindeki tesiri sayesinde tarihe olan 
ilgi artmıştır. Kitapta kullanılan dil anlaşılır olma-
sına karşın çeşitli dillerden eski sözcükler de içer-
mektedir ve bizi aşina olduğumuz bu dile karşı 
adeta eğitir. Psikolojik, Felsefi ve fantastik anla-
tımı olan bir kitap olan Puslu Kitalar Atlası, septi-
sizm (kuşkuculuk) anlayışıyla kaleme alınmıştır..
Osmanlı zamanında, hırsızların, kumarbazların, 
dilencilerin, lağımcıların, hocaların, han işletenle-
rin, yeniçerilerin, esnafın, casusların hatta çocuk-
ların hayatlarının nasıl geçtiğine yönelik bilgilerin 
yanı sıra, kitapta dini inanışlar ve gene bir şekilde 
dine dayandırılmış batıl inanışlar hakkında da 
bilgiler veriliyor. Kitapta kullanılan Osmanlıca 
kelimeler ve argo kelimeler oldukça sık karşımıza 
geliyor ama yazarın hikâyeyi anlatış biçiminden 
dolayı aşina olmadığımız kelimeler bile anlaşılır 
bir hal alıyor. Keyifli okumalar.

Puslu Kıtalar Atlası
İhsan Oktay Anar

İletişim Yayınları

2

Perg Efsaneleri, bir Türk yazarın kaleme aldığı 
ilk fantastik kurgu serisidir. Barış Müstecaplıoğ-
lu, yarattığı ırkların özellikleri, kültürleri ve ya-
şam tarzlarını kurgularken pek çok farklı dünya 
kültürünü birlikte kullanmış, lordlarla hanları, 
ermişlerle büyücüleri, emirlerle federasyon baş-
kanlarını aynı fantastik ortamda buluşturmuştur. 
Mimariden kıyafetlere, Perg'in birçok detayında 
bu zenginliği görmek mümkündür. Her kitapta 
yenileri ortaya çıkan özgün büyüler ve büyülü 
aletler, onlarca hayvan ve bitki örtüsü, diyarın 
renkliliğini artırmaktadır.

Perg ile tanrıların katı Öte Diyarlar arasında gidip 
gelen kahramanlarımız, sayısız tehlikeler atla-
tarak korkunç bir sondan kurtardıkları Perg'de, 
kendileri hakkındaki önyargılardan dolayı birer 
suçlu gibi kaçıp saklanmak zorunda kalacaklardır. 
Dört kitaptan oluşan Perg Efsaneleri serisinde 
iyi ya da kötü olma bakımından farklı ırklar ve 
inançlar arasında üstünlük olmadığı işlenir. Orta-
da bir savaş olmasının, iki taraftan birinin tama-
men suçlu olmasını gerektirmediği, her iki taraf-
ta da iyi ve kötü kişilerin bulunabileceği olaylarla 
desteklenir. Farklı olana önyargılı davranmamak 
gerektiği, kitapların en belirgin temasıdır. Tepe-
dekilerin kararlarının sıradan insanların hayat-
larını nasıl etkilediği öyküye güçlü bir arka fon 
oluşturur.

Perg Efsaneleri Serisi
Barış Müstecaplıoğlu

İthaki Yayınları

3

Serdivan Ajans olarak 
hazırladığımız kitap ve film 

seçkisinin bu ayki teması: 
'Fantastik'.
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Yazların onlarca yıl, kışların ise bir 
ömür sürebildiği bir diyar, içten içe ni-
fakla kaynamaktadır. Köklerini saldık-
ları topraklar kadar soğuk ve sert olan 
Starklar'ın kalesinde, Kıştepesi'nin ku-

zeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un 
ardında tekinsiz güçler toplanmakta-
dır. 

Romanda, sizi içine alıp götüren tuhaf 
bir olay örgüsü mevcuttur. Martin, 
önemli Westeros, Duvar ve Targaryen 
hanedanlarını tanıtarak giriş yapmak-
tadır. Romana dayanılarak ticari kart 
oyunu, masa oyunu ve rol yapma oyu-

nu gibi birçok yan ürün piyasaya sürül-
dü. Ayrıca 17 Nisan 2011'de ilk bölümü 
yayınlanan aynı adlı HBO dizisinin ilk 
sezonu romana dayanılarak uyarlandı. 
Şuan tüm dünyayı kasıp kavuruyor.

Game of Thrones
George R. R. Martin

Epsilon Yayınları

4

Romanın ismi bütün Orta Dünya'yı fet-
hedip hakimiyetine almakta kullandığı 
diğer Güç Yüzükleri'ne hükmeden Tek 
Yüzük'ü ilk çağlarda yaratan, hikâyenin 
kötü karakterlerinden biri olan Karanlık 

Lord Sauron'u kasteder. İngiliz kırsalın-
dan pek de farklı olmayan hobbit diyarı 
Shire'da sakince başlayan hikâye Orta 
Dünya'nın kuzeybatısına kadar uzanır-
ken hobbitler Frodo Baggins, Samwi-
se "Sam" Gamgee, Meriadoc "Merry" 
Brandybuck ve Peregrin "Pippin" To-
ok'un yanı sıra hobbitlerin müttefikleri 
ve yol arkadaşları olan Kuzey Kolcusu 
Aragorn, Gondor Kumandanı Boromir, 

savaşçı cüce Gimli, Elf prensi Legolas ve 
büyücü Gandalf'ın gözünden Yüzük Sa-
vaşı'nın gidişatı takip edilir.

Tüm zamanların en çok gişe alan film-
lerinden olan Yüzüklerin Efendisi uyar-
laması, eserin muhteşemliğini bir kez 
daha gözler önüne sermiştir.

Yüzüklerin Efendisi
J. R. R. Tolkien

Metis Yayınevi
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Ben, Öteki ve Ötesi
İbrahim Kalın

İnsan Yayınları

Fragmanlar
Herakleitos

Kabalcı Yayınları

Beş Şehir (Notlarıyla)
Ahmet Hamdi Tanpınar

Dergâh Yayınları

Mıstık Seni 
Anlamıyoruz
Tülin Kozikoğlu

İletişim Yayınları

Dijital Çağda
Müslüman Kalmak
Nazife Şişman

İnsan Yayınları

Musikiye Adanmış 
Bir Ömür
Ergün Balcı

Nefes Yayıncılık

Kötü Alışkanlıklara 
İyi Öneriler
Şermin Çarkacı

Elma Yayınevi

Medeniyetler ve
Şehirler
Ahmet Davutoğlu

Küre Yayınları

Kudüs'ün 
Gizemli Tarihi
Pelin Çift

Destek Yayınları

OZ
Adam Fawer

April Yayıncılık

Küçük Prens
Antoine de Saint-
Exupéry

Karbon Kitaplar

Türkiye'nin 
Maarif Davası
Nurettin Topçu

Dergâh Yayınları

Yeni Çıkanlar

Çok Satanlar

En çok satan kitap bilgileri Kitapyurdu, Babil ve  İdefix sitelerinin 
verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. (Temmuz 2016)
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Harry Potter 
Serisi
Yönetmen:  Chris Columbus
Oyuncular:  Emma Watson,  
 Daniel Radcliffe,  Rupert Grint
Tür:   Fantastik,  Macera
Yapım: ABD, İngiltere
IMDB:  7.6

Harry Potter, İngiliz yazar J.K. Row-
ling tarafından yedi kitap hâlinde 
yazılan fantastik roman serisi ve bu 
kitaplardan uyarlanan film serisidir. 
Dünya çapında elde ettiği başarı ve 
yakaladığı satış rakamlarıyla çığır 
açmayı başarmış ve edebiyat tarihi-
ne geçmiştir. Harry Potter serisinin 
yedinci kitabı piyasaya çıktığı ilk gün 
ABD'de 8,5 milyonun üzerinde bir 
satış rakamı yakalayarak erişilmesi 
güç bir rekora imza atmıştır.

Harry Potter, 10 yıl boyunca hiçbir 
zaman sevemediği Petunia teyze-
si, Vernon eniştesi ve nefret ettiği 
ahmak kuzeni Dudley ile yaşamak 
zorunda kalmıştır. Anne ve baba-

sının bir trafik kazasında öldüğünü 
sanan Harry yanılmaktadır ve bazı 
sihirli güçlere sahip olduğunu 11. Yaş 
gününde gelen bir mektupla anla-
yacaktır. Hogwarts isimli büyücülük 
okulundan gelen bu davet mektubu 
Harry’nin hayatını değiştirecektir. 
Harry bir taraftan Hogwarts’taki 
arkadaşları ile her yıl yeni bir ma-
ceraya atılacak, diğer taraftan anne 
ve babasını öldüren karanlık büyücü 
Voldemort ile mücade edecektir. 
Kitaplarının kurgusu ve sürükleyi-
ciliği başarılı bir şekilde filmlere ak-
tarılmıştır. Hâlâ izlemediyseniz çok 
şanslı olduğunuzu söylemek isteriz.

2
Matrix

Yönetmen:  Andy Wachowski, Lana Wachowski
Oyuncular:  Keanu Reeves,  Hugo Weaving, Laurence Fishburne 
Tür:   Bilim Kurgu,  Aksiyon, Gerilim, Macera
Yapım: ABD, 1999
IMDB:  8.7

Matrix serisi, temel olarak Matrix, 
Matrix Reloaded ve Matrix Revolu-
tions olmak üzere 3 sinema filmin-
den oluşur. Tüm filmler aynı sanal 
dünyada geçer.

Saygın bir yazılım şirketinde çalışan 
Thomas Anderson (Keanu Reeves), 
gecelerini "Neo" adı altında prog-
ram kurarak ve Matrix'i araştırarak 
geçirir. Esrarengiz şekilde Trinity 
ve Morpheus ile tanışan Neo, ya-
şadığı dünyanın aslında beyninde 
gerçekleşen bir simulasyon olduğu 
gerçeğini öğrendikten sonra oradan 
kurtarılır ve Morpheus'un önderli-
ğindeki ekibe katılır. Buradaki yeni 
dünyada her türlü bilgi beyne kolay-

ca işlenmekte ve insan üstü güçler 
mümkün olmaktadır. 

Neo gerçek dünyada ilk nefesini 
aldıktan sonra simulasyona tekrar 
girerek Matrix'in ne olduğunu kav-
rayacak ve kurtarılma nedenini öğ-
renerek gelişen olaylar çerçevesinde 
yeni kimliğini tanımaya çalışacaktır. 
Serinin diğer filmlerinde ise başka 
mücadeleler beklemektedir Neo’yu.
Larry ve Andy Wachowski kardeş-
lerin yazıp-yönettiği bir bilim kurgu 
film olan Matrix sadece bir film de-
ğil. Onun amacı bakış açınızı geniş-
letmek. Filmi izledikten sonra hayat 
hakkında bin bir türlü soru üretiyor-
sunuz. 

3

Yıldız Savaşları
Star Wars

Yönetmen:  George Lucas
Oyuncular:  Natalie Portman, Keira Knightley, Samuel L. Jackson
Tür:   Bilim Kurgu,  Aksiyon,  Fantastik,  Macera
IMDB:  8.7

Sinema tarihinin aynı 
zamanda hem en kült, 
hem de ticari başarısı 
en yüksek fantastik bilim 
kurgu serisi: Star Wars

Yıldız Savaşları, George Lucas tara-
fından yapılmış, öncelikle filmleriyle 
tanınmış, sonraki yıllarda çizgi ro-
man, bilgisayar ve konsol oyunları, 
televizyon yapımları vb. dallarda 
ününü geliştirmiş kurgusal evren 
ve markadır. Film serisinin ilki 25 
Mayıs 1977'de, 20th Century Fox 
tarafından Star Wars (Yıldız Savaş-
ları) ismiyle yayınlanmış ve dünya 
çapında bir popüler kültür fenomeni 
olmuştur. 

Üçer yıl arayla iki devam filmi ya-
yınlanmıştır. Orijinal üçlemenin son 
filminin çıkmasından 16 yıl sonra, 
"öncül" üçlemenin ilk filmi yayınlan-

mıştır ve tekrar üçer yıl arayla, diğer 
iki film de yayınlanarak, tüm seri 
19 Mayıs 2005'te tamamlanmıştır. 
2008 yılı verilerine göre altı Yıldız 
Savaşları filminin toplam hasılatı 
yaklaşık olarak 4.41 milyar dolardır. 
Bu hasılatla Yıldız Savaşları serisi, 
James Bond ve Harry Potter serile-
rinin ardından en çok hasılat yapmış 
üçüncü film serisi olmuştur.

Yıldız Savaşları yayınlarındaki olay-
lar, kurgusal bir galakside gerçekleş-
mektedir. Pek çok uzaylı ırkı tasvir 
edildiği gibi sunulmuş, genellikle 
sahiplerinin emirlerini yerine getiren 
robotlara da yer verilmiştir. Uzay 

yolculuğuna oldukça sık rastlanır, 
evrendeki pek çok gezegen (daha 
sonra Galaktik İmparatorluk olarak 
değişmek üzere) Galaktik Cumhuri-
yetin bir üyesidir. Yıldız Savaşları'nın 
göze çarpan bir karakteristiği "Güç" 
olarak adlandırılan, yetenekli birey-
ler tarafından kullanılabilen, tüm 
evreni kapsadığına inanılan enerji-
dir. Yayınlanan ilk filmde "tüm canlı 
varlıkları sarmalayan, delip geçen, 
birbirine bağlayan enerji" olarak 
açıklanmıştır. Temel altı filmde Güç'ü 
iyilik için kullanan Jediler ile galaksiyi 
ele geçirmek amacıyla karanlık tara-
fa geçmiş Sithlerin mücadelesi konu 
edilmiştir.

Maceralar Serisine 
Hazır mısınız?

1
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Alis Harikalar Diyarında
Alice’s Adventures in Wonderland
Yönetmen:  James Bobin
Oyuncular:  Mia Wasikowska,  Johnny Depp,  Anne Hathaway
Tür:   Aile,  Aksiyon, Fantastik, Macera
Yapım: ABD
IMDB:  6.5

Alis adında bir kız çocuğunun, bir 
tavşan deliğinden geçerek girdiği 
fantastik bir dünyada başından ge-
çen hikayeleri anlatır. Bu hikayeler 
yoluyla yetişkinlerin dünyasının, 
saf, temiz bir çocuğun gözünden ne 
kadar saçma göründüğünü gözler 
önüne sermektedir.

Alis Harikalar Diyarında, dünya ço-
cuk edebiyatının en tanınmış kla-
siklerinden birisi olarak kabul edi-
lir. Ancak yalnızca çocuklara değil, 
yetişkinlere de hitap eden fantezi, 

roman, oyun ya da epik şiir olarak 
de değerlendirilmiştir. Viktorya dö-
neminin politik ve dini çekişmelerini 
hicveden bir alegori, bir sembolizm 
olarak da görülmüştür.

Maceramızda, Tim Burton'ın yönet-
tiği ve Linda Woolverton'ın yazdığı, 
2010 yılında vizyona giren ABD ya-
pımı bir fantastik-macera filmidir. 
Walt Disney Pictures tarafından 
gösterime giren filmin başrollerin-
de Johnny Depp ve Anne Hathaway 
gibi ünlü isimler vardır.

Hikaye İngiliz yazar Lewis Carroll'ın 
1865 yılı fantastik romanı Alis Ha-
rikalar Diyarında ve onun devamı 
olan 1871 romanı “Aynanın İçinden” 
arasında gevşek bir bağlantıyla ku-
rulmuş öyküyü izleyicilerle paylaş-
maktadır. 

Wasikowska on dokuz yaşındaki Alis 
karakterini canlandırmaktadır. Alis'e 
Beyaz Kraliçe'yi tahtına geri getir-
meyi sağlayacak kişi olduğu söyle-
nir çünkü Kırmızı Kraliçe tarafından 
kontrol edilen, Underland (Yeraltı) 

sakinlerine terör estirmekte olan 
Jabberwocky adındaki ejderha ben-
zeri yaratığı öldürebilecek tek kişidir.

Film dünya çapında 1.025 milyar 
$'dan fazla hasılat elde ederek Bur-
ton'ın gişe başarısı en yüksek filmi 
olmuştur. 

Eleştirmenlerin bazılarından olum-
suz yorumlar alsa da pek çok ödüle 
sahiptir.

6

Karayip Korsanları
Pirates Of The Caribbean
Yönetmen:  Gore Verbinski
Oyuncular:  Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley
Tür:   Aksiyon, Fantastik, Macera
Yapım: ABD
IMDB:  8.1

Üçlemenin ilk filmi olan Karayip 
Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti adlı 
yapım 9 Temmuz 2003 tarihinde 
sinemalarda gösterilmeye başlandı. 
Bu filmin gişedeki beklenilmeyen 
başarısından sonra Walt Disney fil-
mi bir üçlemeye dönüştürme kararı 
aldı. “Karayip Korsanları: Ölü Ada-
mın Sandığı” ilk filmden üç yıl sonra, 
7 Temmuz 2006'da gösterime girdi. 
Devam filmi, ilk filmin başarısının te-
sadüf olmadığını kanıtlayarak açılış 
gününde birçok gişe rekoru kırdı.

Üçlemenin üçüncü filmi “Karayip 
Korsanları: Dünyanın Sonu”, 24 
Mayıs 2007'de tüm dünyada aynı 
anda gösterime girdi. Serinin dör-
düncüsü ve ilk 3D filmi olan “Karayip 
Korsanları Gizemli Denizlerde” 20 

Mayıs 2011'de ABD’de vizyona girdi.
Jamaika valisinin kızı olan Elizabeth 
Swann (Keira Knightley), lanetlen-
miş Kaptan Hector Barbossa (Geoff-
rey Rush) ve mürettebatı tarafından 
kaçırılır. Elizabeth'de mürettebatın 
ihtiyacı olan son Aztek altını vardır. 

Elizabeth Swann'a aşık olan genç 
Will Turner (Orlando Bloom), ken-
disini kaptanı olduğu gemiden atan 
Barbossa'dan intikam almak isteyen 
fakat burada yakalanıp hapse dü-
şen kaptan Jack Sparrow'u (Johnny 
Depp) oradan kaçırır ve Elizabeth'i 
kurtarmaya giderler. Bu sürükleyici 
yolculukta Kaptan Jack Sparrow’la 
çok eğleneceksiniz. 

4 007 James Bond

Yönetmen:  Sam Mendes
Oyuncular:  Daniel Craig, Ralph Fiennes, Monica Bellucci
Tür:   Aksiyon,  Casusluk,  Macera
Yapım: İngiltere, ABD
IMDB:  8.0

James Bond 007, Ian Fleming tara-
fından 1952'de yaratılan hayalî bir 
İngiliz ajan karakteridir. Fleming, 
1964 yılında ölünceye dek bu karak-
ter etrafında birçok roman ve küçük 
hikâyeler yazmıştır. Takibindeki Ja-
mes Bond hikâyeleri başka yazarlar 
tarafından da devam ettirilmiştir.
 
Geçmişin tozlu sayfalarından kopup 
gelen bir mesaj, ajan Bond'u önce 
Mexico City'ye, sonra Roma'ya gö-
türür. Roma'da tehlikeli bir suçlunun 
dul eşi Lucia ile tanışır ve yine burada 
çok gizli ve tehlikeli örgütlenmeden 
haberdar olur. İngiliz istihrabarat ör-
gütü MI6'in başında bulunan M'den 
aldığı emirleri yerine getirir ama her 
zaman usul konusunda kurallara ay-
kırıdır. Muhteşem arabalar kullanır. 

Bu arabalarda mutlaka Q'nun akse-
suarları bulunur. "My names is Bond, 
James Bond" repliği her filmde mut-
laka yer alır. 

Bond, İskoç kökenli bir İngilizdir. 
Bond karakteri 50 yılı aşkın bir süre-
dir bu kadar çok filme konu olduysa 
bu kalıplar sayesindedir. Bu kalıpları 
değiştiremezsiniz.

Değiştirdiğiniz zaman çok güzel bir 
film yapabilirsiniz. Belki ama o film 
Bond filmi olmaz, başka bir ajan filmi 
olur.

5
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Gündelik Hayatımızın 
Hikayesi
Bu yeni köşemizde sizlere, gündelik hayatımızın bir parçasında yer alan olayların, 
günlerin, deyimlerin, nesnelerin kökenine doğru bir yolculuk yapacağız. 

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

Doğum günü kutlaması Eski Mı-
sır’da M.Ö 3000’lerde kutsal fira-
vunun doğum gününün kutlan-
masıyla başladı. Doğum gününü 
kutladığını bildiğimiz ilk kadın da, 
sevgilisi Marcus Antonius’la da-
vetlileri kabul eden ve davetlilere 
değerli armağanlar veren Kleopat-
ra’dır.

Eski Yunanların inanışına göre av 
ve ay tanrıçası Artemis her ayın 
altısında doğum gününü kutluyor 
ve kendisine un ve baldan kocaman 
bir pasta yapıyordu. Yunan tanrıları 
her ay doğum günlerini kutladıkla-
rından yılda on iki doğum günleri 
oluyordu. İnsanlarda ise sadece er-

keklerin doğum günleri kutlanıyor 
ve bu kutlamalar adamın ölümün-
den yıllar sonrasına kadar devam 
ediyordu.

Romalılar önemli devlet adamla-
rının doğum günlerini resmi tatil 
günü yaparak bugün de devam 
eden bir uygulamayı başlattılar. Hı-
ristiyanlar ise doğum günlerini kut-
layacak durumda değillerdi. Ancak 

azizlerin ölüm günleri anarak yortu 
yapılıyordu; bu dünyadan ölümsüz 
gerçek dünyaya geçiş olduğu için 
asıl anılması gereken gün ölüm gü-
nüydü. 

245 yılında İsa’nın doğum tarihini 
saptamak için çalışma başlatanla-
ra karşı, Katolik Kilisesi bu çabayı 
yerinde bulmamış ve buna İsa’nın 
firavuna benzetilmesi diyerek karşı 
çıkmıştı. 4. yüzyılda ise bu tutum 
değişti ve İsa’nın doğum günü 
önemsenerek Noel geleneği baş-
latıldı.

12. yüzyıla gelindiğinde Avrupa ki-
liselerinde kadın ve çocuklar dahil 

cemaatin doğum tarihleri kaydedil-
meye ve doğum günleri kutlanma-
ya başlandı.

Bizde devlet katında kutlamalar 
padişahların cülus (tahta çıkma) 
günleri, şehzade ve sultanların 
doğum ve düğünleri, halk arasın-
da düğün, sünnet, ilk tıraş, okula 
başlama gibi dönemeçlerdir. Yaşlı 
kuşak doğumunu gün olarak bile-
meyip yılını hesaplamalarla çıkar-
tırken şehirliler arasında gittikçe 
yaygınlaşan doğum günleri, okul 
çocuklarının birbirini taklidi ile yeni 
kuşaklar için vazgeçilmez hale gel-
mektedir.

Doğum günü

Yazı tura atmak, büyüklerin çocuk-
ların anlaşamama durumunda baş-
vurdukları bir seçim yapma yoludur. 
İkilem karşısında kalanlar da karar-
larını yazı tura atarak alabilirler. Yazı 
tura atarak karar alma tarihsel ola-
rak büyüsel bir adet değil, Romalılar 
Lulius Caesar'a gösterdikleri saygı-
nın bir ifadesidir. Alım sayım, evlilik 
gibi önemli kararlar dahil, Caesar'ın 
yokluğunda karar almak zorunda 
kalan Romalılar, para atarak, onun 
resminin yukarı gelmesi durumunda 
imparatorun bu karara onay verdi-
ğini kabul etmişlerdir.

Yazı Tura
Avrupa'da geleneğin kökeni araştırıldığında 
balayının kökenindeki "bal"ın, 'cicim ayları' 
anlamını değil, gerçek balı ifade ettiği 
görülür. Kuzey Avrupa da kız kaçı-
rıldığında bir süre kızın ailesinden 
saklanılması gerektiği ve bu sü-
rede saklandıkları yeri yalnız 
onlara köyden yiyecek, bal ge-
tiren delikanlının arkadaşlarının 
bildiği folklorculara anlatılmak-
tadır.

Yeni evlilerin ilk aylarında şarapla 
karıştırılmış bal içme geleneği de Ku-
zey Avrupa’da yaygındı. Huniartn hakanı 
Attila’nın 450 yılında III. Valentinianus’u kız 
kardeşi Honoria’yı kaçırdığı ve düğününde 

fıçılarla bu içkiden tüketildiği bilinmektedir. 
Attila üç yıl sonraki düğününde bu içkiden bo-

ğularak esrarlı biçimde ölecektir.

Balayı 16. ve 17. yüzyıl İngiliz edebi-
yatında güzel şeylerin geçiciliği-
nin simgesi olarak kullanılmıştır. 
Fransızcaya ise (lune de miel) 
İngilizceden çevrilerek 19. yüz-
yılda alınmıştır. Bugün tüm dün-

yada yaygın olarak evli çiftlerin 
düğünden hemen sonra çıktıkları 

tatil anlamında kullanılır.

Balayı

Hazırlayan: 
Görkem Kara 
[gorkem_kara@gmail.com]
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YORUM

Düşünceyi bir zamana ve mekana hap-
setmek, onu siyasi ve coğrafi sınırlar 
içine tıkmak doğru değil şüphesiz. Fa-
kat günümüzde düşünmeyi, düşünme 
tarzından ayırmamak genel geçer bir 
kabul. Postmodernist teoriler belirli 
bir akıldan değil, birden çok akıllardan 
bahsetmemiz gerektiğini söyleyerek, 
bizleri buna ikna etmeye çalıştı. İkna 
ederken de düşünceyi ve aklı önemli 
ölçüde değersizleştirdi. 

Diğer akılların (düşünme yollarının) 
Avrupa’ya karşı aynı kıymette olması 
fikri, Avrupa dışında kalanlar için he-
yecan verici bir söylemdi. Bu söylem 
görünürde çok güzeldi. Lakin hem so-
nuçları itibariyle, hem de kendi içindeki 
çelişkisi itibariyle aynı derecede güzel 
şeyler ortaya çıkarmadı. 

Postmodern teoriler, akıl çeşitliliğini/
farklılığını Avrupa’dan başka herkese 
kabul ettirdi. Aydınlanmadan beri Av-
rupa’ya hakim konuma yükselen  kut-
saldan arınan Tanrılaşmış akıl ise, eleş-
tirilerle dağıtılmadı. Bilakis kendisini 
daha fazla toplayarak keskin bir şekilde 
dönüştürdü. Kendisini daha fazla top-
lamış bu akıl, karşısında dağınık halde 
duran aklı iyice dağıttı. 

Aklın çeşitliliğini savunanlar, bir taraf-
tan neden kendi akıllarının ona denk 
gelemediğini hayretle seyrederken 
diğer taraftan nasıl olurda çeşitliliğin/

farlılıkların giderek silikleşerek, kendi-
sinden kurtulmaya çalıştığı akla benze-
diğini anlamak istiyordu. 

Niceliksel Akıl

Hileli bir  zar gibi ortaya hep aynı şey 
çıkmıştı fakat görülmek istenmedi: 
Konuşurken bütün farklı düşünceler 
–ne denli zıt olursa olsun– doğru ve 
geçerli, düşünürken sadece tek bir yol 
esas oluyordu. Yani düşüncenin uygun 
adımla yürüdüğü tek yol; sayan akıldı, 
niceliksel akıldı, biçimsel akıldı. 

Farklı bakış açılarına en hoşgörülü, to-
lerans sahibi olduğunu söyleyen bizler, 
herhangibi bir şeyi değerlendirirken, 
düşünürken artık onu rakama, niceliğe 
çevirmeden anlayamıyoruz. Bunun an-
lamı, sayamadığımız şeyin aynı zaman-
da yok olduğunu söylemekti. Bilgimiz 
sadece saymaktan–sıralamaktan artar 
demekti. Nihayetinde akıl bir meleke 
olarak kalb etmekten çok uzak bir iş-
lem parçasına dönüştü, bilgisayar gibi.

Postmodernizmin kendi içindeki çe-
lişkisi ise, Avrupa düşüncesini yıktığını 
söylediği şeyi Avrupa’dan yapması, 
Avrupayla birlikte yapmasıydı. Yani 
merkez ve referans noktası yine kendi 
kalıyordu. “Dön baba, dönelim!” de-
niliyordu. Çeşitli/farklı akıllar taşıyan 
diğerleri Avrupa kadar değerli olama-
dıklarını da gizlice onaylıyordu. Bugün 

mesela bir Hintli düşünürün görüşleri, 
postmodern dahi olsa Avrupalı düşü-
nürlere gönderme yapmıyorsa bilimsel 
ya da felsefi bir kıymet verilmemesi, 
bunu bize tekrar fısıldar.

Japonya’dan Avrupa 
Çıkarmak

Avrupa düşüncesini daha iyi kavramak 
için, gittikçe hızlı bir şekilde saymaya 
başladık. Diğer kültürlerde de sayma 
yarışı, giderek artan hızla ve hazla de-
vam ediyor. Kim daha fazla seri biçim-
de sayarsa o kadar yarışı kazanacağına 
ikna olunmuşa benziyor. Japonya’nın 
bu yarışta maşaallahı var gibi. Hızını 
alamayıp Avrupa’yı da bazı noktalarda 
geçtiği istatistik (!) olarak söyleniyor 
fakat nasıl olurda hâlen bir “Avrupa” 
ol(a)madığı söylenemiyor.

Postmodern teoriler bizlere aklı ve dü-
şünceyi kötülemelerine rağmen “pa-
paza kızıp oruç bozmanın” bir mantığı 
yoktur. Hiçbir şeyde öz ve sınır bırak-
mayanların, her şeyi değersizleştirip 
çöpe gönderenlerin; tersinden yeni ve 
kat’i sınırlar çektiğini, yeni –hiç olmaz-
sa insanlığa farklı/yabancı– değerler 
ürettiğini görmek zor değildir. 

Avrupa 
Düşüncesini 
Anlamak
Servet Kızılay 

 servetkzlay

Alexander von Humboldt (1769-1859)

Aklın çeşitliliğini 
savunanlar, neden 
kendi akıllarının ona 
denk gelemediğini 
hayretle 
seyrediyorlar.
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Söze kitabın ortasından başlamak is-
tiyorum: Anlaşılan kolaycılığa kaçma, 
söz konusu ilim olduğunda bile kolay 
yoldan söz sahibi olma arayışı, üzeri-
mizden öyle bir çırpıda kalkmayacak. 
Son zamanlarda gördüğüm ve şöyle 
böyle tanıdığım birkaç kişinin bugün 
gazetelerde ve sosyal medya ortam-
larında yazdıklarını gördüğüm için ve 
biraz da sinirle yazıyorum bu yazıyı. 
Şu eline kalem alıp yüz sene öncesine 
sövmeyi ilmî dirâyetin bir göstergesi 
olarak görenleri kastediyorum. Kolay-
cılığa kaçan bu insanlar ne kendilerini 
ilmî manada bir yere götürüyorlar ne 
de elde edilmesi esas olan kazançlar 
konusunda bir hizmette bulunuyorlar. 
Bununla birlikte çalışmalarının ve de 
“kaydettikleri başarıların” itici gücü-
nün kaynağının din, İslâmiyet olduğu-
nu söylemekte de gâyet mahirler!

Bir Tabu Daha Yıkalım

Sürekli olarak şikâyetçi olan bir ekip 
bu. Televizyonlara çıktıklarında, bir ga-
zetede köşe yazısı yazma fırsatı elde 
ettiklerinde ve sair birçok mecrada 
şikâyet etmekle ve de kötülemekle 
kendilerine bir alan açıyorlar. Bazen 
tek parti döneminde yasaklanan bir 
şiiri yayınlayarak “bir tabunun daha 
yıkılmasına” bazen ise cumhuriyetin ilk 
günlerinde siyasî bir rol almış bir kişiye 
ima ile küfür ederek insanları güldü-
rüyorlar ve bu onların başarısı oluyor. 

Fakat farkında olmadıkları şey şu ki, bu 
kolaycılığı matah bir şeymiş gibi göste-
rerek genç beyinleri öldürüyorlar. 

Yirminci yüzyılın ciddi bir kısmı bu bi-
çimde geçti, bir şeyleri tenkit etmekle 
uğraşıldı ve de bu emek sarfedilmesi 
gereken bir emekti. Fakat şu var ki biz, 

yani yirminci yüzyılın özellikle ikinci 
çeyreğinin hesabını sormak isteyen biz, 
sadece bir şeylerin karşıtı olmakla ken-
dimizi ifade edemeyiz. Oturur arşivleri 
tararız, “vesikalar” buluruz, onları ka-
talog haline getirir yayınlarız fakat bu 
kurucu bir düşünce ortaya koymaz. 
Sadece popülizme hizmet eder, derin-
likli bir düşüncenin doğmasının önüne 
geçen ve biraz da şovenist anlayışı pe-
kiştirir. 

Yeni Sınırlar Belirlemek

Ayrıca bunun, özellikle içinde bulun-
duğumuz dönemde büyük bir konfor-
mizm olduğunu da unutmamalıyız. 
Bugün “özgürlüklerin genişlemesi”nin 
bir göstergesi olarak benimsenen tek 
parti iktidarını ve en önemli aktörleri-
ni eleştirebilme vakıası, aslında eleştiri 
oklarının bir yere çevrilirken bir başka 
yere çevrilmesinin imkânsızlığından 
kaynaklanmaktadır. Kısacası ortaya 
çıkan yeni paradigma, eleştirinin yeni 
sınırlarını belirlediğinden dolayı mev-
cut kalemler kendilerini tatmin et-
mektedirler. Bunun tersini düşünmek, 
yani “artık devir hürriyet devridir” 
fikrini aklın köşesinden bile geçirmek 
büyük bir yanılsamanın kurbanı ol-
maktan başka bir şey değildir. Geniş 
bir taklitçilik alanı açan, bunu iyi kul-
lanan insanlara “üstadlık” payesi gibi 
payeler veren ve içerik sorgulaması-
na izin vermeyen bir tavır bu. Marx’ı 
cinnîleştiren veya Stalin’e askerlerine 
ayetel kürsî okutturan bir yaklaşımdır. 
Kendisine muhalif olunandan beslenen 
bir anlayıştır, dolayısıyla taş attığı yerin 
çıkardığı sese de muhtaçtır; zira bir yeri 
olumsuzlayarak kendi var oluşunu ger-
çekleştirmesi mümkün değildir. Netîce 
itibariyle gençleri heyecana getiren bu 
mantık, ortaya ne bir tarih felsefesi ko-
yabilir ne de mevcut tarih telâkkîlerine 
yeni bir boyut kazandırabilir. 

Ayhan Koçkaya 
 akockaya

Kendisine muhalif 
olunandan beslenen 
bir anlayıştır  bu.  
D olayısıyla taş attığı 
yerin çıkardığı 
sese de muhtaçtır; 
zira bir yeri 
olumsuzlayarak 
kendi var oluşunu 
gerçekleştirmesi 
mümkün değildir. 
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Hazırlayan: Narin Akgül [narin.akgul@gmail.com]
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Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi bün-
yesinde sadece çocuklar için hazırlanan 
Serdivan Çocuk Akademisi, bir dönemi 
daha tamamlayarak öğrencilerini me-
zun etti. 

Akademi, her dönem olduğu gibi bu 
dönemde birçok farklı kulüple öğren-
cilerin aile ve okuldan sonraki üçüncü 
güvenli adresi oldu. Sadece 2. ve 7. sı-
nıf arasındaki ilköğretim öğrencilerine 
eğitim veren Akademi’ye başvuran 
400’e yakın öğrenci, birbirinden güzel 
12 kulüpten 3 tanesini seçme fırsatı 
buldu. 

Darıca Hayvanat 
Bahçesi Ödülü

25 kişilik sınıflarda 12 hafta süren eği-
timlerde çocukların sanatsal duyguları-
nın gelişimine katkı sağlayarak sosyal-
leşmeleri ve erdemli kişiler olmaları için 
çaba gösterdiklerini belirten Akademi 
yetkilileri, ayrıca çocukların okul ders-
lerine de yardımcı olduklarını ifade et-
tiler. Sene sonunda düzenli olarak ders-
lere katılan öğrenciler Darıca Hayvanat 
Bahçesi gezisiyle ödüllendirildi. 

Serdivan Çocuk Akademisi’nde eğitim 
gören öğrenciler, bir yıllık emeklerini 
Akademi meydanında gerçekleştirdik-
leri sergide ziyaretçilerin beğenisine 
sundu. Çocuk Akademisi, güz ve bahar 
dönemlerinde 12'şer haftalık etkinlik 
programlarında birbirinden güzel ürün-
ler ortaya çıkardılar. Bu ürünler yıl sonu 
sergisinde sergilendi.

Küçüklerden 
Büyük Eserler

Yıl boyunca uygulamalı derslerde yap-
tıkları ürünlerini sergileyen öğrencile-
rin heyecanına, aileleri ile birlikte Ser-
divan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 
da ortak oldu. 

Musiki kulübünün mini konseri ile baş-
layan programın devamında misafirler 

sergi alanını gezerek; görsel sanatlar, 
ebru, hat, resim anne kulüpleri başta 
olmak üzere diğer kulüp öğrencilerinin 
sergiledikleri eserleri inceledi.

Adam Olacak 
Çocuk

Ebru çeşitleri, farklı tekniklerle yapılan 
resim çalışmaları, halı dokuma, maske, 
taş boyama, şişe sarma gibi çeşitli ürün-
ler büyük beğeni topladı. Akademiden 

mezun olan çocuklar, "Adam Olacak 
Çocuk" ağacına geleceğe dair mesajla-
rını yazarken, programa katılan aileler 
de çocukları ve gelecek için yazdıkları 
notları ağaca astı. Sergi alanındaki tüm 
eserleri öğrencilerle ve eğitmenlerle 
birlikte inceleyen Serdivan Belediye 
Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Be-
lediyesi’nin en büyük sermayesinin, 
Fikir ve Sanat Akademisi’nin yanı sıra 
Çocuk Akademisi aracılığı ile bir şeyler 
kazandırmaya çalıştırdığı çocuklar ve 
gençler olduğunu ifade ederek, “Bu-
günkü program bunu başardığımızın, 
attığımız adımların doğruluğunun en 
güzel örneği. Yaptığımız çalışmanın 
sadece Sakarya’da değil gittiğimiz her 
yerde biliniyor olması, aldığımız yo-
rumlar, bizim için son derece gurur ve-
rici. İnşallah daha güzel çalışmaları Fikir 
ve Sanat Akademimizde, Çocuk Aka-
demimizde birlikte hayata geçirmeye 
devam edeceğiz. Emeklerinden dolayı 
tüm eğitmenlerimize ve öğrencilerimi-
ze teşekkür ederim” dedi.

Ramazan Okulu 
Başladı

Dönemi bu şekilde sonlandıran Çocuk 
Akademisi, çocuklar için Ramazan Oku-
lu isimli yaz programına 20 Haziran'da 
başladı. Serdivan Belediyesi’nin, 6-13 
yaş arası çocuklar için Serdivan Fikir ve 
Sanat Akademisi’nde açtığı Ramazan 
Okulu, geçen Ramazan olduğu gibi bu 
Ramazan da yoğun ilgi gördü. 

Kayıtların ilk gününde vatandaşlar yo-
ğun ilgi gösterdi. Bir kaç saat içerisinde 
tüm kontenjanın dolduğu belirtildi. Bu 
yıl üçüncü kez çocukları eğitim ve eğ-
lenceyle buluşturacak olan Serdivan 
Ramazan Okulu, 6 hafta boyunca mi-
nik misafirlerine dini eğitimden, sanat-
sal etkinliklere, musiki dersinden, kitap 
okuma saatlerine ve zeka geliştirici 
oyunlara kadar birbirinden farklı ders-
ler verecek.

Çocukların Akademisinde 
Bir Dönem Daha Tamamlandı

Serdivan Çocuk Akademisi’nde eğitim gören 
öğrenciler, bir yıllık emeklerini Akademi meydanında 

gerçekleştirdikleri sergide ziyaretçilerin 
beğenisine sundu.

Ömer Taş �tas.omer@gmail.com�
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14. sayımızın yemek 
kültürü köşesinden 
herkese selamlar. 
Geçtiğimiz sayılarda 
balkabağını konuk 
almıştık. Bu sayımızda 
ise balkabağıyla 
aramızdaki asıl 
meseleye yani 'kabak 
tatlısı'na 
yer vereceğiz.

Yurtdışında da oldukça sık tüketilen 
balkabağı ülkemizde de özellikle kış 
aylarında tatlısı yapılarak yenilmekte-
dir. Balkabağının çorbası bile yapılıyor, 
ancak maalesef tadı herkese hitap 
etmiyor. Kabak tatlısı, yanında ceviz-
le birlikte oldukça masum tatlılardan 
biri. Çünkü kesinlikle faydası çok fazla! 
Öncelikle faydalarından bahsetmek is-
terim.

Mineral bakımından 
çok zengin

Potasyum, bolca demir, sodyum, fos-
for, kalsiyum ve magnezyum içermek-
tedir.. Özellikle çocuklarda sağlıklı ke-
mik gelişimine katkıda bulunur. Demir 
içermesi nedeni ile kansızlığı önler.

Doğal ve çok güçlü 
bir antioksidan

Balkabağı, çok yüksek miktarda beta 
karoten içerir ve beta karoten en iyi 

antioksidanlardan biridir. Vücudu mik-
roplardan korur, iltihapların iyileşme-
sinde ve bağışıklık sisteminin güçlen-
mesinde oldukça etkilidir. 

Dolayısıyla tatlısı 
da vücuttaki 
şeker ihtiya-
cının karşılan-
masında bü-
yük rol oynar. 
Eşiniz, çocuk-
larınız ve kendiniz 
için harika bir besin 
kaynağı olan balkabağını kış aylarında 
bolca tüketin.

Düşük Kalorili 
bir lif kaynağı

Balkabağı, bol miktarda lif içer-
mektedir, içerdiği bitkisel lifler 

vücudumuzdaki toksinlerin, 
zararlı yağların bir kısmını 
sünger gibi emer ve koles-
terolün yani kandaki zarar-
lı yağ oranının düşmesine 

yardımcı olur. 

Aynı zamanda bu lifler bağırsak-
larda su çekip kitle etkisiyle bağırsak 
hareketlerini artırırlar. Bol lif içeren 
sebze ve meyvelerin düzenli tüketil-

mesinin kilo kontrolünde ve diyetlerde 
de önemi büyüktür. Kabızlık ve Hemo-
roid problemi olan kişiler için doğru ad-
res olduğu kesin.

Sakarya’nın Damak Tadı

Kabak Tatlısı
Büşra Mercan  [zbusramercan@gmail.com]

Bir su bardağının üçte biri kadar Balkabağı tüketilirse 
günlük çinko ihtiyacının yüzde 30’unu karşılar.
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Kuruyan ciltlere 
birebir

Son yıllarda kozmetik kremlerin içe-
risinde sıkça kullanılmaya başlanan 
balkabağı ilgileri üzerine çekti. İçerdi-
ği beta karoten cildin yenilenmesini 
sağlar, lekeleri azaltır ve cildi serbest 
radikallere karşı korur. Siz de bebek 
gibi yumuşacık bir cilde sahip olmak is-
tiyorsanız kabak tatlısından şaşmayın.
Bal kabağının kalorisi oldukça düşük-
tür. 100 gramı 26 kalori içerir, doymuş 
yağ ve kolesterol içermez. Diyete yar-
dımcı olan mineraller ve posadan zen-
gindir. Kilo kontrolü programlarında bu 
özellikleriyle iyi bir seçenektir.

Bir su bardağının üçte biri kadar Balka-
bağı tüketilirse günlük çinko ihtiyacının 
yüzde 30’unu karşılar ki çinko ise saç 
dökülmesini önler. Prostat büyüme-
si ve kemik erimesi başlangıcı olanlar 
mutlaka tüketmeli.

Islama köftelerin, kebapların üzerine 
birebir olan kabak tatlısının faydaları 
saymakla bitmiyor. Ben faydaya değil 
lezzete bakarım diyenlerin de vazgeçil-
mezi olan tatlımızın tarifini vermemek 
olmazdı. İmkânı olanlar kağıdı kalemi 
hazırlasın. Olmayanlar da en yakın me-
kana uğrayıp kabak tatlısı sipariş etsin.

Malzemeler

Hazırlanışı1.5–2 kg ağırlığında 

Sakarya Balkabağı

2-3 Su bardağı toz şeker

Üzeri için ceviz, kaymak 

veya tahin

Kabaklar elma dilim gibi doğranıp kabukları soyulur. 

Tabanı geniş bir tencereye dizilir üzerini kaplayacak kadar toz 

şeker ilave edilir. 

1 gece bu şekilde bekletilen kabaklarda şekerin eridiği ve sulandığı 

gözlemlenmelidir. 

Önce yüksek ateşte, kaynara çıkınca da kısık ateşte tencerenin 

ağzı açık bir şekilde yavaş yavaş tahminen 45 dk–1 saat arası 

pişirilir. 

Ara ara şerbetle teması için ters yüz etmekte fayda vardır.

Ocaktan alınıp soğumaya bırakılır. 

Üzerine tercihe göre ceviz, tahin veya kaymak konularak servis 

edilir.

Afiyet olsun.

20 Dakika Kabak Tatlısı
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Hollywood, ABD’nin Los Angeles’da bir bölgesidir. Sinema stüdyola-
rının ve film yıldızlarının oturduğu evlerin bu bölgede yoğunlaşma-
sından dolayı, Amerikan sinema endüstrisiyle özdeşleştirilmiştir. Lee 
Dağına 14 metrelik ve 4000 ampulle dekore edilen Hollywood yazısı 
Los Angeles’ın simgesi haline gelmiştir. Sembolün orijinal adı Holl-
ywoodland’dır.

Hollywood Yazısı

1923

13
TEMMUZ

‘Dumansız Hava Sahası’ projesi 2009 yılında hayata geçirilir. Kapalı alanlarda 
sigara içme yasağı gelerek birçok kafe, restoran ve eğlence mekânları dâhil, hal-
kın ortak kullandığı tüm kapalı alanlar sigara dumanından yüzde yüz arınmış 
olur.

Türkiye Nefes Aldı

2009

19 
TEMMUZ

‘Cumhuriyetin Divası’ olarak anılan Müzey-
yen Senar, Bursa’da dünyaya gelmiş, geçti-
ğimiz 2015 yılının şubat ayında zatürre do-
layısıyla, tedavi gördüğü hastanede hayata 
gözlerini yummuştur. İlk albümünü 1932 yı-
lında çıkaran Senar, sayısız şarkı besteleyip 
söylemiştir.

Müzeyyen 
Senar Doğdu

1918

16
TEMMUZ

Televizyon yayınları ilk kez İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) tarafından başlatıldı. 1. 
Banttan 100 watt güçle yayın yapan İTÜ 
TV’nin vericisi Philips şirketinden alınmıştır. 
Türkiye’nin televizyonla tanışması 1 Mayıs 
1964 tarihli TRT Yasası’nın yürürlüğe gir-
mesiyle başlamıştır. İTÜ TV, 1970 yılında ya-
yınına son verdi ve vericileri de 1971 yılında 
TRT’ye devredildi.

Türkiye’de 
İlk TV Yayını

1952

9
TEMMUZ

Olimpiyat oyunları kapsamında ilk kez New 
York’ta düzenlenen Dünya Zekâ Oyunları 
Şampiyona ve Kongresi’nde Türkiye, yarış-
mayı beşinci sırada tamamladı.

Türkiye Beşinci
1992

2
TEMMUZ

İsviçre’de bir organizasyon tarafından cep telefonu ve 
internet aracılığıyla yapılan bir oylama sonucunda, bu 
muhteşem yedilinin son halkası seçilmiş ve bu tarihte 
açıklanmıştır. Tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, 
olağanüstü antik yapı ve yapıtları hep beraber bir kez 
daha hatırlayalım:  Keops Piramidi, Babil’in Asma Bahçe-
leri, Zeus Heykeli, İskenderiye Feneri, Kral Mausollos’un 
Mezarı (Halikarnas Mozolesi), Rodos Heykeli, Artemis 
Tapınağı.

Dünya’nın 7 Harikası

2007

7
TEMMUZ

Taksimetre, taksilerde hizmet bedelinin hesaplanma 
amacıyla kullanılan bir cihazdır. Sabit bir fiyatla açılan, du-
ruma göre ya da bekleme süresine göre ücret belirleyen 
elektronik bir aygıttır. İstanbul’da ilk kez 1 Temmuz 1983 
senesinde takılan taksimetre, ilk gün 50 takside uygulan-
maya başlamıştır.

Taksimetre Çalıştı

1983

1 
TEMMUZ

Hazırlayan:  Fırat Göktaş [firat.goktas.1905@gmail.com]
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Dünya’nın en düşük sıcaklığı Vostok İstasyonu, Antarti-
ka’da -89.2 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Soğuk 
havaya ek olarak başka faktörler de burayı, dünyada ya-
şanması en zor bölgeler arasına sokar. Bunların başında 
havada hemen hemen hiç nem olmayışı ve üç ay süren 
gece yaşanması başlıca sorunlarıdır. Türkiye’de ise -46.4 
santigrat derece ile Van Çaldıran en düşük sıcaklığa sa-
hiptir.

En Soğuk Yer

1983

21
TEMMUZ

Raman Dağı, Güneydoğu Anadolu bölgesinin Batman 
il sınırları içerisinde bulunan bir dağdır. Dağın yüksekliği 
1.288 metredir. Türkiye’de ilk defa burada petrol bulun-
muştur. Halen de dağ üzerinde pek çok petrol kuyusu 
mevcut olup, bunların çoğu aktiftir. 

Türkiye’de İlk Petrol

1951

26
TEMMUZ

Mimar Sinan ya da Koca Mi’mâr Sinân Âğâ, 1489 ta-
rihinde Kayseri’de dünyaya gelmiştir. Osmanlı baş 
mimarı ve inşaat mühendisidir. Mimar Sinan, yapıt-
larıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. 
Başyapıtı, ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camisi’dir. 
Mimar Sinan, 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 da-
rül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (has-
tane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 
mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 eser yap-
mıştır. Ayrıca, Edirne ilindeki Selimiye Camisi Dünya 
Kültür Mirası listesindedir.

Mimar Sinan Öldü
1588

17
TEMMUZ

Japonya’da ortaya çıkmış bir teknolojidir. NTTdocomo firması tarafın-
dan 1998 yılında Japonya’da duyurulan 3G, 2002’de Amerika, 2003’ten 
itibaren Avrupa’da kullanılmaya başlanmıştır. 3G Türkiye’de ise 2009 
yılında kullanıma girmiştir.

3G Türkiye’de

2009

30
TEMMUZ

Dünya Daktilo Şampiyonası’na katılan Türkiye, şampiyonadan zaferle ayrıl-
dı. Yazım hızının ölçüldüğü dünya genelindeki yarışmalara 1965 yılından beri 
katılan Türk milli klavye takımı, bu tarihten itibaren 67 dünya şampiyonluğu 
kazanırken, 30’un üzerinde rekor kırarak ‘uçan parmaklar’ olarak da adların-
dan söz ettirdiler.

Uçan Parmaklar

1963

29
TEMMUZ

Dünya sualtı dalış rekortmenimiz Yasemin 
Dalkılıç, 1979 senesinde Ankara’da dünyaya 
gelmiştir. 1988 yılında katıldığı Uluslararası 
Dalış Şampiyonası’nda Türk milli takımı-
nı temsil etti ve Kadınlar arasındaki en iyi 
dereceyi yakaladı. 2000 yılında kariyerine 
iki yeni rekor ekleyerek limitsiz dalışta 120, 
serbest dalışta 100 metre ile iki dünya reko-
ru kırmış oldu.

Milli Gurur
2000

23
TEMMUZ
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Serdivan Park’ta bu yıl 5.si düzenlenen 
Ramazan Etkinlikleri kapsamında va-
tandaşlar, konser, tiyatro oyunları, bil-
gi yarışmaları, sahne şovları gibi çeşitli 
gösterilerle Ramazan’ın manevi coşku-
sunu doyasıya yaşarken, etkinlik alanı-
na kurulan standlardan da on bir ayın 
sultanı Ramazan’ı simgeleyen ürün ve 
lezzetleri satın alabilecekler.

Gelenekler 
Canlandırılıyor

Ramazan Etkinliklerinde Osmanlı döne-
minde yaşanan şimdilerde ise unutul-
maya yüz tutmuş gelenekleri canlan-
dırıyor. Ramazan adetlerimizin yeniden 
hayat bulduğu etkinliklerde, tasavvuf 
müziğinden ilahilere, geleneksel gös-
terilerden çocuk oyunlarına kadar hu-
zur ve birlik ayı olan Ramazan'ın tüm 
güzellikleri Serdivan’da vatandaşlarla 
buluşuyor.

Serdivan AVM yanındaki Serdivan 
Park’ta gerçekleştirilen etkinliklerde 

vatandaşlar tasavvuf müziği, ilahiler, 
Hacivat-Karagöz, gölge oyunu ve sihir-
baz gösterileri ile Ramazan’ın coşkusu-
nu doyasıya yaşıyorlar.

Konuklara Özel İkramlar 

Geleneksel Ramazan Etkinlikleri kapsa-
mında bir ay boyunca, her Cuma ve Pa-
zar akşamı, Serdivan Belediyesi, etkin-
lik alanına gelen misafirlere, 
ücretsiz olarak Osmanlı 
Şerbeti, Osmanlı Ma-
cunu ve pamuk şe-
ker ikram edildi.

Serdivan Bele-
diyesi, Serdivan 
Park’taki etkinlik-
lerde Ramazan’ın ilk 
hafta sonunda alana 
gelen misafirlerini mehte-
ran konseriyle karşıladı. Tasavvuf musi-
kisi konserinin yanı sıra yarışmaların da 
yer aldığı hafta sonu programlarında, 
çocuklar da unutulmadı. Minik misa-

firler için ödüllü oyunlar düzenlenirken, 
Hacivat-Karagöz ve ortaoyunu da ay-
rıca sahne aldı. Ayrıca santur sanatçısı 
Sedat Anar bir konser verdi. Bosna'dan 
gelen Hor Stambol isimli ilahi grubu da 
unutulmaz bir akşam yaşattı.

Başkan Alemdar Ramazan mesajında 
şu ifadelere yer verdi: “Toplum haya-
tında huzur, yardımlaşma ve kaynaş-

manın yoğun olarak yaşandığı Ra-
mazan ayına kavuşmanın 

mutluluğu içerisindeyiz. 
Af, mağfiret ve be-

reket mevsimi Ra-
mazan ayının başta 
ilçemize, ülkemize 
ve tüm İslam Ale-

mi’ne hayırlar getir-
mesini niyaz ediyorum. 

Bayramınızı kutlarım. Bu 
mübarek ayın bizlere getirdiği 

güzellikleri birlikte yaşamak için etkin-
lik alanına gelen tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ederim.”

Ramazan'ın En Güzel Halleri 
Serdivan'da
Serdivan Belediyesi, toplumsal dayanışmanın en güzel 
örneklerinin sergilendiği on bir ayın sultanı Ramazan 
Ayı’nda Serdivanlıları birbirinden güzel etkinliklerle 
buluşturarak,7’den 70’e herkese unutulmaz Ramazan 
akşamları yaşatıyor.
 Zeynep Sena Tuna    zynpsntn
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Ice Age 5 
Buz Devri 5
Yönetmen:  Mike Thurmeier,
 Galen T. Chu
Seslendirme:  Jennifer Lopez, Queen   
 Latifah, Simon Pegg Grint
Tür:   Animasyon,  Komedi
Yapım: ABD, 2016
Vizyon: 15 Temmuz 2016

Buz Devri serisi, hayvanların bir arada mutlu bir şekilde ya-
şadığı, habitatta ve hayvanların arasındaki olayları konu edi-
niyor. Serinin ilk filmi 2002 yılında vizyona girmiş ve büyük 
küçük herkesin sevgisini kazanmıştı. Scrat'ın meşe palamu-
du peşindeki destansılaşan takibi, Dünya'yı dönüştürecek 
ve tehdit edecek olayların yaşanacağı evrene fırlatır. Sid, 
Manny, Diego ve sürünün geri kalanı kendilerini kurtarmak 
için evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Rengarenk egzotik 
diyarlara doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkan sürünün yolcu-
luğu maceraya döner. Filmin Türkçe seslendirmelerinde Ali 
Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan'ın olduğunu da 
belirtelim.

Jason Bourne

Yönetmen:  Paul Greengrass
Oyuncular:  Matt Damon, Tommy Lee   
 Jones, Vincent Cassel 
Tür:   Aksiyon, Casusluk,
 Gerilim, Macera, Suç
Yapım: ABD, İngiltere
Vizyon: 15 Temmuz 2016

İlk olarak 1980 yılında The Bourne Identity olarak yazılan 
daha sonra diziye ve filme çevrilen efsane Jason Bourne. 
Matt Damon 10 yıl sonra tekrar kaşımızda. Serinin iki filmi-
nin yönetmenliğini yapan Paul Greengrass da tekrar bizler-
ler. CIA'in en iyi ajanlarından eski ajan Bourne'nin karanlık-
tan çıkışını konu ediniyor. Serinin 5. filminin çekimleri Eylül 
2015'de başladı ve bu ay vizyona girmesi bekleniyor. Filme 
gitmeden önce serinin diğer filmlerini izlemenizi öneririz.

The BFG 
İyi Kalpli Koca Adam
Yönetmen:  Steven Spielberg
Seslendirme:  Mark Rylance, Ruby Barnhill, 
 Penelope Wilton, Jemaine   
 Clement, Rebecca Hall
Tür:   Aile, Fantastik
Yapım: ABD, 2016
Vizyon: 1 Temmuz 2016

Roald Dahl'ın sevilen eserinden beyazperdeye uyarlanan 
The BFG'nin yönetmenliğini Steven Spielberg yapmaktadır. 
Bill Header dost canlısı bir dev, Ruby Barnhill ise 10 yaşında 
ve yetim olan Sophie karakterini canlandırmaktadır. Hea-
der insanları avlayarak beslenmeyi reddeden bir devdir ve 
bu yüzden de kendi türü arasında hor görülüp dışlanmakta-
dır. Diğerlerine göre daha sevimli ve iyiliksever olan Header 
kendini İyi Kalpli Koca Adam (Big Friendyly Giant) olarak ad-
landırmaktadır. Sophie dev tarafından kaçırılır ve sonunun 
geldiğini düşünür. Ancak sevimli dev Bill Header Sophie ile 
arkadaş olmak ister, her geçen gün daha fazla yakınlaşırlar. 
Diğer devlerinse gözü Sophie'ye kaymaya başlamıştır. Sop-
hie ve dev, İngiltere Kraliçesinden yardım istemek için yola 
koyulurlar.

The Call Up
Simülasyon
Yönetmen:  Charles Barker
Oyuncular:  Boris Ler, Christopher Obi,   
 Dino Fazzani, Max Deacon  
Tür:   Bilim Kurgu, Aksiyon
Yapım: İngiltere, 2016
Vizyon: 15 Temmuz 2016

İnternet üzerinden oynanan bir oyunun ustası olan bir grup 
genç oyunun yeni çıkacak olan en iyi versiyonu için davet 
edilirler. Oyunu başarıyla tamamlayan kişiye 100 bin dolar 
ödül verilecektir. Teklifi düşünmeden, büyük bir heyecanla 
kabul eden oyuncular kendilerini bir savaş alanında bulurlar. 
İlk başlarda oyun oynadıklarını zanneden gençler daha sonra 
gruptan birisinin ölmesiyle bu savaşın bir oyun olmadığını 
anlarlar. İçinde bulundukları durum oyun değil tamamen 
gerçektir ve hayatta kalabilmek için tek şansları var, oyunu 
bitirebilmek. 

Hazırlayan:  Abdulkadir Abuş    abusabdulkadir



Serdivanspor’un 
Geleceği Sağlam 

Serdivanspor ile Serdi-
van Belediyesi’nin or-
taklaşa düzenlediği Yaz 
Futbol Okulu’nun 150 
sporcusu bulunuyor. 
Yaz tatili boyunca ya-
pılacak antremanlarla 
2001-2008 doğumlu 150 
sporcu, kendilerini geliş-
tirmeyi hedefliyor.

Sporcuların başında başta Serdivanspor 
teknik direktörü Reşat Salpat olmak 
üzere, Güngör Yılmaz, Yusuf Berk Yıldız 
ve Cevat Salpat bulunuyor. Minik spor-
cuların ise idmanlardaki hırsı gözden 
kaçmıyor. 

3 ay boyunca sürecek idmanların so-
nunda başarılı olacak isimlerse Serdi-
vanspor altyapısına kazandırılmış ola-

cak. Kulüp camiasına 
yeni yeteneklerin ka-
zandırılması şüphesiz 
Serdivanspor ve Türk 
futbol adına yararlı 
olacaktır. 
Teknik direktör Sal-
pat yaptığımız röpor-
tajda “Serdivanspor 

olarak büyük bir aileyiz. Bunu altyapı-
dan itibaren yetiştirdiğimiz oyuncularla 
ortaya koyuyoruz. Sarı-siyahlı takımın 
geleceği burada. İdmanlarda başarı-
lı olacak isimleri takımımıza alacağız” 
dedi.

Editörden

14. sayımızla sizleri 
selamlıyoruz.

1 yaşımızı doldurmanın gururuyla ye-
nilendik. Sizlere daha güzel bir gazete 
sunma heyecanıyla hem tasarımımızı 
güncelledik hem de yeni köşeler ilave 

ettik. Umarız bu halimizi daha çok 
seversiniz.

Bu ayki röportajımızı, TV ekranlarının 
tanıdık siması Fatih Koca ile yaptık. 
Tasavvuf musikisinden, kişisel serüve-
nine kadar pek çok konuyu hasbihal 
etme imkanı bulduk. Müzik Kültürü 
köşemizde, röportajımızla bağlantılı 
olarak Ahmet Hatipoğlu hocayı anlat-

tık. Ayrıca ilahi formunu işledik.

Geleneksel Sanatlar köşemizin bu ayki 
misafiri Motifler konusu oldu. Sanat 
tarihimiz aslında motiflerin tarihi. 
Yemek Kültürü'nde ise Kabak Tatlısını 
ağırladık. Bir de tarif sunduk. Şimdi-
den afiyet olsun. 

Bilenler bilir, Serdivan'da Ramazan bir 

başkadır. Ramazan Ayı boyunca süren 
etkinliklere dair bir yazıya yer verdik. 
Geçen ay kaybettiğimiz Muhammed 
Ali'ye de geniş bir bölüm ayırdık. 

Gazetemiz ile ilgili düşüncelerinizi bize 
her zaman yazmanızı bekleriz: 
serdivanajans@gmail.com

15 sayımızda buluşmak üzere.
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"Sarı-siyahlı 
takımın geleceği 
burada. İdmanlarda 
başarılı olacak 
isimleri takımımıza 
alacağız" 

Minik Yetenekler 
Türk Sporu’na 
Kazandırılıyor 

Serdivan Belediyesi’nce yaz tatiline 
giren öğrencilere yönelik, futboldan 
yüzmeye 5 farklı branşta açılan Yaz 
Spor Okulları vatandaşlardan yoğun 
ilgi görüyor.

İlçe genelinde spor alanlarına yönelik 
yatırım ve hizmetleri bir bir hayata 
geçiren Serdivan Belediyesi, Serdivanlı 
gençlere yönelik çalışmalarına yaz tatili 
döneminde de devam ediyor. Yaz spor 
okullarında minik yeteneklerin keşfe-
dilmesi ve Türk sporuna kazandırılma-
sının da amaçlandığını belirten yetkili-

ler, 2004 ve sonrası doğumlu 7-12 yaş 
arası tüm çocukları ücretsiz yaz spor 
okullarına kayıt yaptırmaya bekledik-
lerini belirttiler.

Kayıt için 
Son Gün 24 Haziran

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden 
yapılan açıklamada; futbol, basketbol, 
voleybol, tenis ve yüzme branşlarına 
ilginin yoğun olduğu belirtilirken, yaz 
spor okulları için son kayıt tarihinin 24 
Haziran Cuma günü olduğu bildirildi.
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