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PORTRE

önlünün güzelliklerini sesi ve sa-
natıyla yansıtan adam, Hüsn-i Hat 

sanatının üstadı, Hafız Saim Özel’i yazdık 
bu ay. O Kur’an’ı hem güzel sesiyle okudu, 
hem de yazdı.

Taraklı, önce Yıldırım Beyazıt’la İstan-
bul’a göç vermiş, ardından da hafızlarıyla. 
Bu hafızların en ünlüsü elbette ki Hafız 
Saim’dir.

Saim Özel, emekli imam-hatiplerimizden 
olup, aynı zamanda son dönem hattatla-
rımızdandır. 

1919 yılında Adapazarı/Taraklı’da doğar. 
Annesi Hatice Hanım’dır. Babası çevre-
sinde sayılan, sevilen, otoriter bir hatip 
olan Hafız Hüseyin Hamdi Bey’dir. 

Ömer Nasuhi Bilmen’den Hafızlık 
Belgesi

Temmuz 1928’de Adapazarı Taraklı İlko-
kulu’nu bitirir. 1938 yılında ilim tahsil et-
mek için İstanbul’a gider. 

Başta Reisü’l Kurra Varnalı Büyük Ham-
di Efendi, Nur-u Osmaniye Camii İmam 
Hatibi Çolak Mehmed Efendi ve Ayakları 
Kesik İsmail Efendi olmak üzere İstan-
bul’un ileri gelen hocaefendilerden kıraat 
ve hat dersleri alır. 

2 Mart 1941’de, hemen hemen hepimizin 
evinde “ilmihal” kitabı bulunan, Cum-
huriyet döneminin önemli alimlerinden 
olan Ömer Nasuhi Bilmen’den hafızlık 
belgesi alır. 

Kendisi de babasının mesleği doğrultu-
sunda imamet mesleğini seçerek 27 Ni-
san 1938’de Eminönü Yeni Camii’nde 
müezzin vekili olarak göreve başlar. Sı-
rasıyla; Koca Mustafa Paşa Camii müez-
zin-kayyımlığı, Nur-u Osmaniye Camii 
müezzin-kayyımlığı ve imam-hatipliği, 
Gedikpaşa (Divân-ı Âli) Camii imam-ha-
tipliği yapar. 

Süleymaniye İmamı

14 yıl süre ile İstanbul dendi mi akıllar-

da canlanan o eşsiz eser Süleymaniye 
Camii imam-hatipliği görevinde bulunur. 
Muhteşem Camii’nin mütevazi imamıdır. 
Ekim 1981’de emekliye ayrılır. 

Saim Özel Bey, aldığı tüm eğitimlerle ve 
elde ettiği başarılarla yetinmeyip, daha 
fazla kendini geliştirme gayreti gösterir. 
1952’de açılan iki aylık tekâmül kursuna 
devam ederek; fıkıh, akaid, siyer, talim ve 
kıraat, yurt ve sağlık bilgilerinden yapılan 
imtihan sonunda diploma alır. 

Diplomada; Selahattin Uslu, Nuri Yep-
rem, H. Sadık Erzi ve Ömer Nasuhi Bil-
men’in imzaları bulunmaktadır. 

Zor Zamanlarda Hat

1940’ların Türkiye’sinde hat sanatı “bü-
yük bir kuraklık” yaşamakta, adeta can 
çekişmekte; hat üstadları bir bir terk-i 
diyar eylemektedirler. Kur’an öğrenme-
nin ve öğretmenin bu denli zor olduğu 
zamanlarda hatta sarılır. 
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On yıl süreyle “misafir öğrenci” statüsüy-
le -bugünkü- Mimar Sinan Üniversite-
si’ne devam eder. 

Bal gibi tatlı sesiyle, enfes kıraatıyla, edeb 
ve adabıyla İstanbul’un en aranılan ho-
caefendilerindendir artık. Bir yandan da  
hüsn-ü hat’ta yol alır derinden derine..

1950’lilerde tasavvuf müziğine ilgi duyar 
ve hat sanatında derinleşmeye devam 
eder. 

Hafızların yanında ilâhiler ve usul öğre-
nir. Osmanlı’nın son dönem âlimlerinden 
“sanat” tedris eder; bu alimler Kamil Ak-
dik, Nuri Korman gibi isimlerdir. 

20. yüzyılın hat sanatındaki iki üstadın-
dan biri Hattat Halim Başyazıcı’dan ders 
alır fakat tam da icazet alacakken, hoca-
efendi elim bir trafik kazasında rahmetli 
olunca, diğer bir hat üstadı olan Hamit 
Aytaç’tan ders almak nasip olur. 

Yok dönemin varlarındandır Hattat Saim 
Özel. “Güneşi ceketinin astarında kay-

beden” bir kuşağın şanslılarındandır. 
1969’da yayınladığı “Hat Örnekleri” kita-
bında Hattat Hacı Halim Özyazıcı’dan 15-
20 sene hat dersi aldığını anlıyoruz. 

43 yıl İstanbul camilerinde görev yapan 
Saim Özel’in İstanbul’da Süleymaniye Ca-
mii, Gedikpaşa Camii, Haliç Hasan Efendi 
Camii, Çarşıkapı Camii, Odabaşı Camii, 
Fındıkzâde Aynalıçeşme Camii’nde, Ka-
sımpaşa Camii şadırvanında, Adapazarı 
Taraklı (Yunuspaşa) Camii’nde hat yazıla-
rı bulunmaktadır. 

Dolu Dolu Geçen Hayata Veda

62 yaşındayken Emekli olur ve kışları Ak-
saray’da yazları Taraklı’da geçirmeyi ter-
cih eder. Onun her gelişi “bayram olur” 
doğup büyüdüğü ilçede; esnafl ar dükkân 
önünde karşılarlar, çocuklar kuyruğa gi-
rer elini öpebilmek için, cemaat Kurşun 
Camii’ne koşar, o bir aşır okusun da ku-
laklarının pası silinsin diye. 

Evladı gibi yakın isimlerden olan Taraklı 
Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, 

O’nu “yüzünden hiç eksik olmayan tebes-
sümü, uzun boyu ve heybetli yürüyüşü” 
ile hatırlar. 

Hemşerisi Prof. Dr. Mehmet Erkal’a göre 
O “Önce hafızdır, kıraat ilimlerinde derin 
vukufu ve tatbikatı ile meşhurdur. Bunun 
yanında hattattır.”

29 Ekim 2005 günü Taraklı’da doğduğu 
evde vefat eden Özel, aynı gün Taraklı 
Kurşunlu (Yunuspaşa) Camii’nde öğle na-
mazının ardından kılınan cenaze nama-
zının sonra Taraklı Mezarlığına defnedil-
miştir. 

Tıpkı yaşadığı gibi, protokolsüz, gösteriş-
siz ama kalabalık bir cemaatle eller üzeri-
ne taşınır. 

Yirmi hafız acı haberi duyar duymaz, Ka-
be’de ruhuna ithafen yirmi hatm-i şerif 
hediye ederler. 

Ünlü bir söz, yine hayat bulmuştur: “Sen 
Kur’an’ı bırakmazsan, Kur’an da seni bı-
rakmaz!” bırakmamıştır.
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“

“

43 yıl İstanbul camilerinde görev yapan Saim Özel’in 
İstanbul’da Süleymaniye Camii, Gedikpaşa Camii, Haliç 

Hasan Efendi Camii, Çarşıkapı Camii, Odabaşı Camii, 
Fındıkzâde Aynalıçeşme Camii’nde, Kasımpaşa Camii 

şadırvanında, Adapazarı Taraklı (Yunuspaşa) Camii’nde hat 
yazıları bulunmaktadır. 
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GELENEKSEL SANATLARIMIZ

aolin, kil, kuvars gibi ham maddelerin be-
lirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen 

hamurun şekillendirilmesi; astarlanıp, desenlen-
mesi, sırlanması ve pişirilmesinin sonucu meyda-
na getirilen ürüne ‘çini’ diyoruz.

Tanımını yaptıktan sonra, çininin tarihinde kısa 
bir gezinti yapalım. Mimaride kullanılan çiniye, 
18. yüzyıla kadar ‘kaşi’, çini eşyaya (tabak, vazo, 
kâse vb.), ‘evani’ (kapkacak) adı verilmektedir. O 
dönemde Çin’den ithal edilen porselenlerin ün 
kazanmalarından ötürü, Türk yapısı ‘kaşi’ye ‘çini’ 
denmeye başlanır.

Türk mimarisinde temel bezeme unsurları ara-
sında yer alan çini kullanımının tarihi, 8. ve 9. 
yüzyıl Uygurlar’a kadar uzanır. Büyük Selçuklu 
döneminde yaygın bir şekilde yapıldığı bilenen 
çinilerden, günümüze ulaşabilen oldukça azdır. 
Asıl gelişimini ise 12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu 
Selçuklu mimarisinde gösterir. Anadolu Selçuklu 
devrinden sonra, bu geleneği devam ettirme çaba-
sı, Anadolu’da kurulan beylikler tarafından sürdü-
rülür ve nihayet Osmanlı Devleti’yle çini sanatın-
da yeni bir dönem başlar.

Türk çini sanatının teknik, motif, renk ve kom-
pozisyonları zamana göre değişiklikler arz eder. 
Bu değişiklikler belirli devirler içinde yenilikler 
yaratır, yeni renk ve desenlerle ayrı bir karakter 
kazanır. Türk süsleme sanatında çini bezeme; ca-
mii, mescid, türbe, saray gibi yapılarda önemli bir 
dekor unsuru olur.

Selçuklu mimarisinde, iç ve dış dekorasyonda çini, 
önemli bir yere sahip olup geniş bir bezeme reper-
tuarı bulunur. Bu dönemde çiniler; camii, mescit, 
minare, medrese, hamam, saray ve türbelerinde 
,mimarînin çeşitli bölümlerinde ve mimarî dışın-
da lahitlerinde kullanılır. 

İslam Felsefesi’nin Sonsuzluk Fikri

Selçuklu dönemi çinilerinden geometrik beze-
mede zigzag, dama ve geometrik geçme dekorlu, 
sıraltı çiniler ve çini mozaiklerle meydana getiri-
len sınırsız kompozisyonların İslam Felsefesi’nin 
‘sonsuzluk’ fikri ile bağdaştığı düşünülür.

Selçuklu mimarisinde, Orta Asya, İran, Mezo-
potamya ve Suriye ile birlikte, Anadolu’ya özgü 
yönlendirici etkileri ve ödünç alınmış unsurları 
saptamak mümkündür. Selçuklu çinileri; moza-
ik tekniği ile sıraltı tekniği, tek renk sır tekniği, 
lüster tekniği ve minai tekniği ile bitkisel bezeme, 
geometrik yıldız geçmeler, rumi, yazı dekorasyon-
ları, insan ve hayvan figürleriyle, Selçuklu resim 
sanatının en önemli malzemesi durumundadır. 
Selçuk devri çini mozaik mihrapları Anadolu’nun 
İslam mimarisine getirdiği büyük yenilik olarak 
dikkat çeker.

Osmanlı ile Yeni Bir Dönem

Beylikler dönemi ve Erken Osmanlı çini sanatı, 
Selçuklu çini sanatının devamı niteliğinde olma-
sına karşın (Bursa ve Edirne’deki bazı örnekler 
hariç) oldukça sönük geçtiği söylenebilir. Ancak 

bu dönemde de 14. yüzyıl ortalarından 15. yüzyıl 
ortalarına kadar yapılan eserlerde, belli bir stil ve 
gelenek ortaya koyulmuştur. Dolayısıyla bu döne-
min, Selçuklu üslubunu Osmanlı üslubuna bağla-
yan bir köprü niteliği taşıdığı söylenebilir. 

Bir Saray Sanatı: İznik Çinisi

14. yüzyılın ortasından 17. yüzyılın sonuna dek 
İznik’te üretilmiş olan çinilere “İznik Çinisi” de-
nilmiştir. İznik, Osmanlı İmparatorluğu döne-
minde, Türk çini ve seramiği ile bütünleşmiş bir 
merkezdir. 

16. yüzyılın ikinci yarısından sonra, daha önceki 
dönemlerde kullanılan teknikler terk edilerek, ‘sır 
altı’ diye adlandırılan teknik kullanılmaya başla-
nır. İznik Çini’leri, gerek desen gerek motif bakı-
mından çok özenle uygulanmış bir saray sanatıdır. 

16. yüzyılda siyasi duruma bağlı olarak, alabildi-
ğine zirveye erişen mimariye uygun olarak çini 
sanatı da, zirveye tırmanır ve en güzel ürünleri-
ni verir. Bu yüzyılda, çini sanatı, yapıların mekân 
etkisini bozmayacak şekilde uygulanır ve estetik 
açıdan değerlendirilir. 

Nerelerde Kullanılır?

Osmanlı mimarisinin bezeyici ana öğelerinden 
olan çiniler, cami, mescit, türbe, imaret, medrese, 
hamam, saray, köşk, kütüphane, çeşme, sebiller-
de yaygın olarak kullanılır. Örnekler genellikle iç 
mekânlardadır. Kubbede çini kullanılmaz. 

K

Songül Ergün - SAÜ Güzel Sanatlar Fak. Öğr. Gör. songulergun52@hotmail.com

TOPRAKTAN GELEN,
ATEŞLE CAN BULAN SANAT:

ÇİNİ Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii 
1572 (sıraltı çini tekniği)
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ÇİNİ

akarya Üniversitesi, Gelenek-
sel Türk Sanatları Çini Bölü-

mü 4. sınıf öğrencisiyim. Geçmişten 
günümüze gelebilecek en güzel şey-
ler geleneklerimizdir. Bunun değeri-
ni, bu bölümde eğitim almaya başla-
yana kadar bilmiyordum. 

Bu bölümü seçmemdeki en büyük 
etken, çini sanatının üstümde bırak-

tığı etkidir. Geçmişin o büyülü am-
biyansının bir parçası olabileceğimi 
hissetmek ve bunu geleceğe taşıma 
hususunda bir nebze pay sahibi ol-
mak, tarifi zor bir keyif benim için. 
Eski bir yapının tozlu geçmişine do-
kunup o zamanlara gitmek ve eline 
fırçayı alıp onun izlerini ölümsüz-
leştirmeye çalışma duygusu beni 
cezbetti. 

Sakarya Üniversitesi, 
Geleneksel Türk Sa-

natları Çini Bölümü 3. sınıf 
öğrencisiyim. Hocalarımı çok 
seviyorum.. Hem uygulamalı 
hem de teorik olarak eğitimi-
miz başladı ve devam etmek-
te. Bu alanda öğrenilecek çok 
şey var. Çini sadece geçmişte 

gelişimini tamamlayıp orada 
kalmamış, hâlâ hayatımıza 
girmeye devam ediyor. Gü-
nümüz yaşam alanlarında, 
eğitimini aldığım ve benim 
için çok özel bir yeri olan çi-
niyi görmek beni çok mutlu 
ediyor..

Sakarya Üniversitesi, 
Geleneksel Türk Sa-

natları Çini Bölümü 3. sınıf 
öğrencisiyim. Hocalarımızla 
uygulamalı dersler yoğunluk-
ta olmak üzere sanata dair 

sözel derslerde almaktayız. 
Bir yandan çini uygulamaları 
yaparken, diğer taraftan çini-
nin geçmişten günümüze geli-
şimini öğreniyoruz. 

Adeta Cennet Bahçesi

Bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm çiniler 
sıratlı tekniğiyle yapılmaya başlanır. 16. yüzyılda 
çininin gelişmesi ile renk ve motif açısından bü-
yük zenginlik ve kalite görülür. Yapraklar ile zen-
ginleşen lâle, sümbül, karanfil, gül ve gül goncası, 
narçiçeği, bahar dalları, servi ağacı, haşhaş, hanı-
meli, papatya, çin bulutu, süsen, nergis, zambak, 
yıldız, leylak, nar ve üzüm gibi motifl er ile tabiata 
olabildiğince yaklaşmış desenler görülmektedir. 
Bu zenginleşmede hiç şüphesiz Osmanlı sarayına 
bağlı nakkaşların üstün becerisi etken olmuştur. 

Müze ve Koleksiyona Giren Çiniler

1555-1557 yıllarına doğru Osmanlı çinilerinin 
en belirgin özelliğini oluşturan ünlü “İznik kırmı-
zısı” ortaya çıkar. Bu yüzyılda ortaya çıkan mer-
can kırmızısı hafif kabarık boyama ile ün yapmış 
olup bir döneme damgasını vurmuştur. Bu tip 

çini ve seramikler bütün dünya müze ve koleksi-
yonlarında en güzel örnekleriyle yer alır.

17. yüzyılın ortalarına kadar aynı mükemmel-
likte çini ve seramiklerin üretimi devam eder. 
Ancak ikinci yarısından itibaren çini ve seramik-
lerin desen, malzeme ve renk kalitesinde bozul-
malar başlar. 17. yüzyılda İznik’in gittikçe azalan 
etkinliğinin yerini Kütahya almaya başlamıştır. 
Ancak Kütahya, İznik’le kıyaslandığında daima 
ikinci merkez olur. Günümüze kadar sürdürülen 
Kütahya çiniciliği hiçbir zaman 16. ve 17. yüzyıl 
örneklerinin düzeyine ulaşamaz. 

Türk çini sanatının eski görkemini kaybetmesi 
üzerine III. Sultan Ahmet Dönemi’nde çini sana-
tını yeniden canlandırmak için İstanbul’da Tek-
fur Sarayı’nda çini atölyesi kurulmuştur. 

Kısa süre üretim yapan Tekfur Sarayı Çini’leri, 
başlangıçta İznik Çini’lerinin benzerleri yapıl-

mışsa da bu dene-
meler çok kısa 
sürmüş ve 25 
yıl sonra Tek-
fur Sarayı Çi-
niciliği de son 
bulmuştur.

Geçmiş ile Gele-
cek       Arasında Köp-
rü

Geleneksel sanatlarımız içerisinde özel bir yere 
sahip olan çini süslemeleriyle bezeli mimari ya-
pılarımız geçmişle günümüz sanatları arasında 
köprü vazifesi görmektedir. 

Bu eserlerin, yetişmekte olan yeni neslin kültür 
ve sanat kökleri hakkında bilgi sahibi olmaları 
açısından son derece önemli oldukları göz ardı 
edilemez.

Geçmişin Büyülü Ambiyansının
Öğrenilecek

Çini’nin Tarihini

Bir Parçası Olmak
Çok Şey Var

Öğreniyoruz

mışsa da bu dene-

Geçmiş ile Gele-
cek       Arasında Köp-

S
S

S

Osmanlı mimarisinin bezeyici ana öğelerinden olan çiniler, cami, mescit, türbe, imaret, 
medrese, hamam, saray, köşk, kütüphane, çeşme, sebillerde yaygın olarak kullanılır. 

“

“

Sümeyye Turna
Mine Dindar

Canan Sökmenberk

Rüstem Paşa Camii - 1561 
(sıraltı çini tekniği)

Rüstem Paşa Camii - 1561 
(sıraltı çini tekniği)
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nsanın ruhunun derinliklerinde 
hep bir özlem vardır. Hasret kaldı-

ğı köyüne dair bir özlem. Belki bu özlem 
gençlik yıllarında bastırılabilir ama mutla-
ka bir gün ortaya çıkar.

Doğup büyüdüğü, havasını soluduğu, ha-
yatının en güzel yıllarını yaşadığı köyüne 
dönme rüyası taşır. Herkes bu rüya ile ya-
şar. Gidecek köyü olan herkesin hayalinde, 
çocukluğunda diktiği söğütlerin altında se-
rinleme arzusu vardır.

Köy, Zihnimizdeki Maziyi Temizler

Anılarımız vardır köyümüzün her yanında, 
geçmişe dair. Bize daha bir sevecen ve sa-
mimi bakar her şey. Yollarını daha huzurlu 
ve rahat kat ederiz. Sokaklarında günün 
her anında güvenle yürürüz. Çünkü herkes 
biraz bizdendir. 

Köyümüzdeki her şey bizim zihnimizde 

bir maziyi tazeler. Çeşmesinde, camisinde, 
bahçesinde, okulunda… Her yanında bizi 
geçmişe götüren anılarımız vardır.

Gitmesekte, Görmesekte

İlkokul sıralarında en kolay ezberleyip tek-
rar ettiğimiz şarkı hiç şüphesiz sözleri şair 
Ahmet Kudsi Tecer’e ait olan “Orda bir köy 
var, uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Git-
mesekte, görmesekte.. O köy bizim köyü-
müzdür.” sözleriyle sürüp giden şarkıydı. 
Çocukluk günlerimizde sıradan bir şarkı 
gibi gelirken, nedense şimdi daha bir an-
lamlı, daha bir iç parçalayıcı manaya bü-
ründü. 

Köyünü terk edip gurbet elleri mesken tut-
mak zorunda kalmış bizlere, o günden bir 
mesaj mı veriyordu dersiniz?

Kentlerde “her gün bir ayrılık, her gün bir 
gurbettir.” Belirli saatler vardır. Bunlara 

MEŞELİ KÖYÜMEŞELİ KÖYÜ
ANADOLU’NUN BÜTÜN GÜZELLİKLERİ BURADA

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com

İ

DOSYA
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uymak için programlar yaparsın, hedefl e-
rin olur, plan kurarsın. Gün boyu ayrı kal-
dığın aile akşam olunca bir aradadır ama 
vakit uyku vaktidir. 

Köyler, kentte yaşayan insanların ak-
ciğerleridir. Her türlü kirliliğin hüküm 
sürdüğü kentler aslında birer ömür tör-
püsüdürler. Ne vakit ki, düğün olur, bay-
ram olur, seyran olur, koşar gider eğlenir, 
soluklanır iki nefes alırız. 

Öte yandan kaza olur, hastalık olur, ölüm 
olur, bir vesiledir yine koşar gider ah eder 
vah eder, ağlayıp inler iki nefes alırız. Eş 
görür, dost görür, selamlaşır, sohbet eder, 
halleşir, helalleşir, rahatlarız.

Köylülerimize Çok Şey Borçluyuz

Her şeye rağmen köyde kalıp baba ocağını 
tüttürmeyi tercih eden, köylerimizi ayak-
ta tutan onları yaşatan, iyi günde, kötü 
günde bir araya toplanmamıza vesile olan 
köylü halkımıza aslında çok şey borçlu-
yuz. 

Şairin dediği gibi “Eğer ölürsem buralar-
da. Beni götürsünler doğduğum toprak-
lara. Beni köyümün yağmurlarında yıka-
sınlar.’’ 

İnsanın bütün güzellikleriyle içinde ya-
şattığı, geçmişte içinde yaşadığı, gelecek-
te hep içinde yaşamayı düşlediği bir köyü 
olması ne güzel değil mi? İşte bu sayımız 
için yaptığımız ziyaret durağımız Meşeli 
Köyü, insanın düşlerindeki köyün hayata 
yansıması. Burada  gerçekten nefes aldı-
ğınızı hissediyorsunuz.

Meşeli Köyü sizlere hasret kaldığınız 
memleketiniz gibi kokuyor. Sıcak köy 

halkı sizi kucaklıyor. O şirin, samimi köy 
havasını burada soluyorsunuz. Senelerin 
özlemi ve eski günleriniz canlanıyor hafı-
zanızda. Derin bir yolculuğa çıkıyorsunuz 
geçmişinizde.

Buraların Hikayesi

Köyün adı çevresini saran emsalsiz meşe 
ormanlarından geliyormuş. Tabii bu gü-
zel ormanların çoğunluğunu meşe ağaç-
ları oluşturuyor  olsa da palamut, gürgen 
ve çınar ağaçlarının varlığını inkar etmek 
mümkün değil. Yol üzerinde bulunan yak-
laşık 800 yıllık ulu meşe ağacından alıyor-
muş asıl ismini. Lakin üzücü bir hadise 
olmuş. 10-15 yıl önce bir yıldırım düşmüş 
ağacın üzerine. O ağaç artık yok. Yörükler 
orada hayvanlarını otlatıyorlar.

Bulgar Göçmenleri

Köyün bugünkü nüfusu 900 civarında 
olup halkın tamamı Bulgar göçmeninden 
oluşmakta. Yaklaşık 320 hane, deprem 
sonrasında Karadeniz’den göç alır. 

Depremden sonra şehrin merkezine göç 
edenler şimdi köye geri dönüyorlar. Zira 
burası şehre oldukça yakın ve sürekli be-
lediye araçları gidip geliyor. Sabah 6’dan 
gece 11’e kadar ulaşım mümkün. Köyün 
7 km’ye yakın yollarına sıcak asfalt dö-
şenmiş. Köylüler bu durumdan oldukça 
memnun gözüküyor. 

Bir zamanlar su ağaçlarıyla köy çeşmesin-
den su almaya gelen anneler, bayramlarda 
samimiyetlerini belli etmek için bir örnek 
giyinmiş yakışıklı delikanlılar, gül oyaları-
nın süslediği çember örtmeleriyle kırmızı 
yanaklı güzel köy kızları. Hepsi buranın 
doğal, samimi ve hayat dolu insanları.

Akşamki fındık, mısır, ipekböceği için 
komşulara haber veren kara lastikli, ku-
laklarına kirazlardan küpeler takmış sarı 
saçlı çocuklar, manda arabası giderken 
arkaya takılan yaramazlara bağıran fakat 
gerçekte hoşgörülü, yiğit babalar. Bütün 
bunlar geçmişten nostaljik enstantene 
gibi dursa da, buralarda anısı yaşamaya 
devam ediyor.

Genel Geçim Kaynağı Fındık

Köyün genelinde, Karadeniz iklim tipi gö-
rülmekte. 20-25 yıl öncesine kadar mısır, 
pancar, buğday ve meyve ile geçinen köy, 
daha sonraları Karadenizlilerin köye yer-
leşmesiyle fındık ekimi ile meşgul olmaya 
başlar. Şimdi ise halkın büyük çoğunluğu 
fındıkla uğraşmaktadır.

Köyün ekonomisinde, fındık ile tarım 
ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip. 
Köyde emeklisi bulunmayan hane sayısı 
parmakla sayılamayacak kadar az. Köyde 
eğitim ve öğretime oldukça önem veril-
mekte. Gençlerin çoğu lise ve üniversite 
okuyor.

Köydeki ziyaretimiz esnasında bizlere eş-
lik eden köy muhtarı Kemal Doğramacı, 
Meşeli Köyüne verilen önemden oldukça 
memnun olduğunu ve teşekkürlerini ilet-
memizi istedi. 

Şehir merkezine bu kadar yakın, kalaba-
lıktan uzak, mis gibi havası ve yeşiliyle 
tam bir doğa harikası burası. Camii mina-
resine çıkıp çektiğimiz fotoğrafl ardan da 
bunu görebilirsiniz. 

Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın buraya, 
üstelik sizi bahçelerinde ağırlayacak şirin 
bir halkı var.

ANADOLU’NUN BÜTÜN GÜZELLİKLERİ BURADA

MEŞELİ KÖYÜ
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RÖPORTAJ

izler dergiciliğe ve yayıncılığa gönül 
vermiş kişileriz. Her yeni dergi bizde 
yeni bir heyecan uyandırır. Bu anlamda 

CİNS dergiyi kutluyoruz ve başarılı bir şekilde 
yayın hayatına devam etmesini arzuluyoruz.

İsmail Kılıçarslan: Çok teşekkür ederiz.

Furkan Çalışkan: Sağolun, eksik olmayın.

Türkiye Basma Kalıp Yalanların Ülkesi 

Türkiye’de dergiciliğin öldüğüne, özellikle 
edebiyat alanında dergi çöplüğü olduğuna dair 
bir söylem var. Sizler tamda bu söylemlerin 
ortasında, böyle bir şey olmadığı söyleyerek 
CİNS dergisini çıkarmaya başladınız ve nasip 
olursa 3. sayısını çıkaracaksınız. Peki nasıl bir 
başlangıç oldu ve bu dergi çöplüğü söylemine 
karşı ne dersiniz ?

İsmail Kılıçarslan: Türkiye basma kalıp yalanla-
rın ülkesi. Mesela şiire ilgi yok diye basma kalıp bir 
yalan var. Oysa biz Twitter’ın hayatımıza girmesin-
den itibaren şiirin gençler üzerinde, Türk halkı üze-
rinde, ne kadar etkili olduğunu ve gücünü ne kadar 
koruduğunu dehşetle fark etmiştik. Hale hazırda, 

“efendim 500 satmıyor kitaplarımız” falan diyen 
şairler vardı. 500 satmıyorsa bu senin derdin; hale 
hazırda 2 baskı, 3 baskı, 4 baskı yapan yaşayan şa-
irlerin şiir kitapları var artık.

Mesela ‘İtibar’ da ilk sayında 2. baskıyı yaptı 
değil mi ?

Furkan Çalışkan: Evet, yaptı. İtibar hali hazırda 
çok satıyor zaten.

İsmail Kılıçarslan: Bu dergi çöplüğü meselesi de 
basma kalıp yalanlardan biri. Adam gibi bir şey yap, 
düzgün bir şey yap ve yaptığın şey çöp muamele-
si görmesin. Örneğin ‘İtibar’ ortalama 4000-4500 
satıyor her ay. Bu da bir edebiyat dergisi için akıl 
almaz bir rakam. 

Satmamak İçin Bir Şey Yapılmaz. 

CİNS’in satış rakamlarndan memnun musu-
nuz?

CİNS’in satışı beklediğimiz de yukarısında geldi. 
Demek ki hazırladığımız şey çöp değil. Muazzam 
bir boşluk olduğunu gördük ve o boşluğa doğru-
dan talip olan bir dergi çıkardık. Böyle olunca da 

Röportaj:  Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

Fotoğrafl ar:  Şaban

“SİVİLİZ
ve KORKUNÇ

HAYALLERİMİZ VAR”

B

Siyasal iktidardan bağımsız olarak bir ülkenin kodlarını, nereye gideceğini, 
yönetimini, kimlerin elit sayılıp, kimlerin elit sayılamayacağını belirleyen 

öbeğe kültürel iktidar, manevi iktidar, sembolik iktidar öbeği diyoruz.

İsmail 
Kılıçarslan 
ve Furkan 
Çalışkan ile yeni 
çıkardıkları CİNS 
dergiyi konuşmak 
üzere buluştuk. 
Son zamanlarda 
sıkça tekrarlanan 
ve önümüzdeki 
dönemlerde de 
fazlaca karşımıza 
çıkması muhtemel 
olan ‘kültürel 
iktidar’ meselesini 
konuştuk. 

Kültür de-
diğiniz şey, 
sonuçta bir 
endüstridir 
ve mesela 
kimse gör-
mesin diye 

bir dergi 
çıkarılmaz. 
Kimse oku-

masa da olur 
diye kitap 
basılmaz.

“

“
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İSMAİL KILIÇARSLAN

hemen karşılık gördü. İlgi gördü. Allah’a şü-
kürler olsun, çok şükrettik. Çünkü ben son 
zamanlarda hep şu fikri barındırıyordum. 
Satmamak için bir şey yapılmaz. Kültür de-
diğin şey sonuçta bir endüstridir ve mesela 
kimse görmesin diye bir dergi çıkarılmaz. 
Kimse okumasa da olur diye kitap basılmaz. 

Mesela bastığın kitabı 500 kişi okuyabi-
lecekse ve bu 500 kişiye ulaşabilmek için 
doğru düzgün bir pazarlama stratejisi ge-
liştiremediysen, 250 kişiye ulaştıysan bu 
geriye kalan 250 kişi için zulümdür. Ben işe 
bu tarafından bakıyorum. 

Dolayısıyla kültür endüstrisinin nasıl yön-
lendirileceği, kültürün nasıl pazarlanacağı; 
popüler kültürün nasıl oluşturulacağı değil, 
kültürün nasıl popüler hale getirilebileceği-
ne dair fikirler ortaya koymak gerekiyor. 

Bence CİNS böyle fikirler ortaya koyduğu 
için henüz 2. sayısındayken bile dostlardan 
övgü, düşmanlardan eleştiri alıyordu 
hamdolsun. Bu da ayrıca çok güzel bir şey. 
Dosttan övgü, düşmandan eleştiri almaksı-
zın hayatını 30 yıl sürdürebilen dergiler var 
Türkiye’de. Ama CİNS öyle olmadı. 

Türkiye’nin En Popüler İkonu İsmet 
Özel Olsun 

Dolayısıyla bana diyorlar ki, “ya niçin 

CİNS’in çok satmasını çok önemsiyorsun?” 
niçin önemsemeyim. Ekmek üretiyor olsay-
dım, bu ekmeği daha çok satmak için uğraş-
mayacak mıydım? 

Şimdi ben bir dergiciyim ve bu derginin 
çok satması için uğraşıyorum. Bu ayıp bir 
şey değil. Bunun ayıp bir şey olduğu bize 
Kemalist kadrolar tarafından vaktiyle öğre-
tildi. Çünkü onlar kültürel iktidarı ellerinde 
tutabilecek her türlü tedbiri aldıktan sonra 
şiirin popülerleşmesinin, kültürün popü-
lerleşmesinin ve sanatın popülerleşmesi-
nin ayıp bir şey olduğu fikrini yaydılar. 

Oysa öyle değil; Jean Paul Sartre Fran-
sa’nın en önemli, aynı zamanda popüler 
ikonuydu. Kim olsun? Jean Paul Sartre mı, 
Edith Piaf mı en popüler ikon olsun? Bence 
Sartre olsun. Mesela, Türkiye’nin en popü-
ler ikonu İsmet Özer olsun mesela. 

Popüler ikon derken, kelimenin gün-
lük dolaşımda olan haliyle mi söylü-
yorsunuz?

Evet aynen öyle söylüyorum. Hani Türki-
ye’nin en çok ağzına bakılan, sözü en çok 
dinlenen kişi anlamında. Niye bunlar Sezai 
Karakoç, Nuri Pakdil olmasın.

Bana hep konferanslarda, dizi yayındayken 
‘Yedi Güzel Adam’ı sorarlardı. “Bu insanla-

rın hayatının anlatılmasını doğru buluyor 
musunuz?” diye. 

Ben de hep şöyle cevap verirdim: TRT o 
saatte Yedi Güzel Adam yayınlamak yeri-
ne, Mukabele yayınlamayacağına göre yani 
Yedi Güzel Adam olmasa orda onun yerine 
başka bir bir dizi yayınlanacak. En azından 
Yedi Güzel Adamı izleyerek - ne bileyim - 
bir Sezai Karakoç kitabı alır belki insanlar.

Türk Modernleşmesi Diye Bir Şey Var

CİNS’in ilk sayısı kültürel iktidardı. 2. 
sayısında da “Türkiye’nin Adresi” baş-
lığıyla ‘kültürel iktidarı’ ‘kaşımaya’ de-
vam etti. Görülen o ki, ileriki sayılarda 
da bu mevzu üzerinde durmaya devam 
edecek. İlk sayının o editör yazısında 
da zaten deniliyordu ki: “Bilinsin ki 
bu derginin ana eylem alanı, birileri-
nin bu memlekette özenle yaratma-
ya çalıştığı çakma kültürel iktidar-
larla mücadele olacaktır.” Öncelikle, 
‘kültürel iktidar’dan sizin tam olarak 
neyi kastettiğinizi merak ediyorum. 
Kültürel iktidar nasıl bir şeydir? Nasıl 
mücadele edilir? Siz kültürel iktidara 
talip misiniz?

Franz sosyologlarının iyi açıkladığı bir kav-
ram kültürel iktidar. Aslında şöyle, siyasal 
iktidardan bağımsız olarak bir ülkenin kod-

Bana diyorlar ki, “ya niçin CİNS’in çok satmasını çok önem-
siyorsun?”. Niçin önemsemeyeyim. Ekmek üretiyor olsaydım, 

bu ekmeği daha çok satmak için uğraşmayacak mıydım?

“ “
İsmail Kılıçarslan

Furkan Çalışkan
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larını, nereye gideceğini, yönetimini, kimle-
rin elit sayılıp, kimlerin elit sayılamayacağı-
nı belirleyen öbeğe kültürel iktidar, manevi 
iktidar, sembolik iktidar öbeği diyoruz.

“Kemalizm” ve hatta “Kamalizm” diyelim, 
çünkü büyük ünlü uyumuna saygı duyalım. 
Kamalizm, başından itibaren kültürel ikti-
darın hangi sermaye gruplarıyla, odaklarıy-
la iş tutacağını iyi belirlemiş. 

Kültürün kendisinin nereye gideceğini iyi 
belirlemiş. Medyanın ne yapması gerektiği-
ni iyi belirlemiş ve bunu bir endüstri hali-
ne getirmeyi başarmış bir ideolojidir. Türk 
modernleşmesi diye bir şey var.

Belki “Türk Modernleştirmesi” deme-
liyiz. Dikey gerçekleştiği için. 

Evet öyle diyebiliriz. Mesela kadim mede-
niyet değerlermizin, diyelim dinimizin bi-
linmiyor oluşu ayıp kabul edilmez. Hatta 
kültürel iktidara mensup bir gerzeksen, di-
lediğin gibi aşağılayabilirsin.

Bu durum, ‘modernleştirme’nin başa-
rılı olduğunun kanıtı aslında.

Yüzde yüz. Türk modernleşmesi başarısız 
bir modernleşme değildir. Tam tersine eşi 
benzeri zor bulunan başarıda bir modern-
leşmedir. 

Ve evet bu kültürel iktidarı yıkıp, yerine 
yerli, milli, halkının değerleriyle barışık, 
medeniyet kodlarıyla, dinleriyle, kültürüy-
le barışık; duvardaki çorapla barışık, duvara 
astıkları çorapların sahipleriyle barışık bir 
kültürel iktidar önermesi yapmak gerekir. 

Gelin Bu İktidar Sorunlarını Konuşa-
lım 

Bunu bir dergi yapabilir mi? 

Bunu bir dergi elbette yapamaz. Ama bir 
dergi buna ancak dikkat çekebilir. “Böyle 
bir derdimiz var bizim” diye.

Mesela siz hala Kenan Evren’in yaptı-
ğı doğrudur, “insan dışkısı yemek çok 
da yararlı bir şeydir” diyen bir profesö-
rün, profesörlüğünü elinden almak üzere 
dava açamıyorsanız bu bir kültürel iktidar 
sorunudur. 

Siz ‘gezi süreci’nde, sizin oyuncu, televiz-
yoncu ve şovmen zannettiğiniz insanların 
birer propaganda makinesine dönüştüğü-
nü görüp, buna karşı hiçbir şey yapamıyor-
sanız bu bir kültürel iktidar sorunudur. 

“Gelin bu iktidar sorunlarını konuşalım” 
diyor CİNS. Başkasını diyemez zaten, yani 
çok uzun süre gerekir bu kültürel iktidarın 
el değiştirmesi için. Evet, yani karşı tara-
fın incilerini dökmek, mesela Koray Ça-
lışkan’ın hiç bir işe yaramadığını, bilimsel 
olarak ispat etmek. Onların sevdiği tanım-
la söylüyorum, ya da Genco Erkal’ın aslında 
ilerlemeden bahsederken ne kadar gerici 
bir pozisyondan konuştuğunu insanlara 
duyurmak önemli iştir. Biz bunu yapmaya 
çalışıyoruz. 

Siyasal İktidarın El Değiştirmesi Ka-
dar Önemli 

Kavgamızı veriyoruz ama bu kavga “kül-
türel iktidar birden bire el değiştirecek” 

kavgası değil. Bu kavga, “kültürel iktidar 
eninde sonunda el değiştirmeli” kavgası. 
Yani siyasal iktidarın el değiştirmesi kadar 
önemli. Hatta ondan daha da önemli bir 
şeydir. 

Diriliş dizisi yaparsanız bu bir kültürel ik-
tidar mücadelesi vermektir. Kösem Sultan 
dizisi yaparsanız bu da başka bir kültürel 
iktidar mücadelesi vermektedir. 

O da kendi kültürel iktidarını devam 
ettirme mücadelesi veriyor.

Tabi yani. Tarafını seç ve tarafını belirle, 
onu tut. Yani Dirilişe burun kıvırma, Kö-
sem Sultan’ın ne numara çektiğinin farkına 
var. Aslında böyle bir şeyden bahsediyoruz. 
Doğru mu Furkan?

Furkan Çalışkan: Kesinlikle.

Peki mütedeyyin camia, şimdiye kadar 
kültürel iktidar meselesini önemseme-
di mi?

İsmail Kılıçarslan: Önemsemedi. En 
azından ‘gezi’ye kadar hiç önemsemedi. 
Çünkü yapacak bir şeyleri de yoktu. Muaz-
zam bir kalkınma ideolojisin pençesindey-
diler.

En az önemsenen şey bizim camia tarafın-
dan kültür olagelmiştir çünkü. Ne yazık ki 
bu böyledir. Ne yazık ki, diyorum çünkü 
şurası önemli, 2002’de kelimenin tam ma-
nasıyla bir enkaz ülke devralınmıştı. Eko-
nomisi felaket, insanlar açlık sınırının çok 
altındalar, asgari ücret yerlerde, dolar almış 
başını gidiyor, bankaları soyulmuş ve kal-

RÖPORTAJ
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kınmamış ülke doğru düzgün yolun yok, 
sağlık sistemin yok dolayısıyla bir kalkınma 
ideolojisinin peşine düşmen gerekiyor idi 
ve bir kalkınmacı model belirlen-
di. Bu kalkınmacı model kaba 
bir modeldir. İncelmez, ince-
liklerden hoşlanmaz.

Tüyap’ta Ne Numara-
lar Dönüyor?

Mesela TÜYAP kitap 
fuarında ne numaralar 
döndüğünü, İKSV’de ne 
numaralar döndüğüne be-
raber bakalım. Contempo-
rary Art’ın, çağdaş sanat çetesi-
nin, Türkiye›de hangi işleri yaptığına bir 
bakalım. Bunlara beraber bakalım ve bun-
larla mücadele edelim hepsi o. Ama doğru 
konuşmak gerekirse hiç önemseyemediler. 
Artık önemsemeleri gerekiyor ama. Çünkü 
yeter.

Kültürel iktidar için nasıl bir eylem 
planınız var?

Eylem planımız bütün bunların üzerine 
gidebilmek önce. Bütün bunları ortaya 
koyabilmek ve yerine bir şeyler önerebil-
mek ama mesela ebru ve hat kursu olma-
yan bir şeyler önerebilmek. Daha sağlam, 
daha sahici.  

Türkiyenin en çok dinlenen radyosunu 
oluşturabilecek bir muhafazakar iş 
adamının hayalini kurmak, ne bileyim me-
sela bir Aliya İzzetbegoviç dizisinin hayali-
ni kurmak. 

Belki Necip Fazıl ve arkadaşlarının müca-
delesini anlatacak çok izlenen bir dizi yapa-

bilmek falan. 

Mesela dünyada on dile çevrilecek bir mo-
dern Türk şiiri antolojisi yayınlayabil-

mek. Bunu öykü için de yapabil-
mek. Çağdaş Türk ressamları 

sergisinin Los Angeles’da 
çok prestijli bir sanat ga-
lerisinde izleyiciyle buluş-
masını sağlamak, böyle 
hayallerimiz var. “Siviliz ve 
korkunç hayallerimiz” var 

demiş şair, bizde öyle diyo-
ruz, siviliz ve korkunç hayal-

lerimiz var. 

Vasatlığı Ambalajlayıp Sun-
mak

Bunun yolu, Türkiye’deki kendini aydın 
zanneden, kültürel iktidarı elinde bulun-
durduğunu varsayan, halbuki bize sadece 
vasatlığı ambalajlayan insanlarla mücadele 
etmekten, bir taraftan da ortaya en doğru-
su budur diye başka şeyler koymaktan ge-
çiyor.

CİNS’in 3. sayısının kapak konusu ne 
olacak?

“İlişki Durumu Aşırı”, modern ilişkileri ko-
nuşacağız. Daha doğrusu modern ilişkiyi 
konuştuk. Dergi bitti hali hazırda matbaa-
ya girmeyi bekliyor.

Gündemde yeni bir şiir kitabınız var 
mı?

Benim için henüz yok. 2017 de inşallah.

Sizin var mı ?

Furkan Çalışkan: Belki seneye.

Yazıların %10’una Bakabiliyoruz

İtibar dergisinin yolculuğu nasıl 
gidiyor? Herhalde şuan 51. sayıyı 
hazırlıyorsunuz. 49 ile beraber bir 
kapak değişimi de olmuştu. Çok da hoş 
oldu. Nasıl gidiyor İtibar yolculuğu?

Furkan Çalışkan: Biz zaten 12 sayıda bir 
kapağı değiştiriyoruz. Yeni bir döneme gir-
dik. Yeni sayı nasıl geçti bizde anlamadık. 
Yani geçen gün 50. sayı diye şöyle bir dur-
duk. Zaman nasıl geçti anlamadık. Asım 
Gültekin ‘50’ rakamının etimolojisini yaz-
mıştı bu sayıya. 

İtibar ilk sayıda merkeze oynayan bir 
dergiydi. İlk s ayısında iki baskı yaparak, bir 
şekilde edebiyatın merkezine yerleşti. 50 
sayıdır da bunu bozmuyor. Şuana kadar da 
bozmadı. Böyle de devam edecek.

Çok yoğun bir yazı geliyor mu? Mesela 
seçmekte zorlanıyor musunuz? Yoksa 
belli bir yazar kadrosu oluştu mu?

Tabi çok yoğun bir yazı akışı var ve biz sade-
ce %10’u ile ilgilenebiliyoruz. Aslında biraz 
CİNS gibi, kadrosu da olan o kadroyu rotas-
yona da uğratan ama belki de CİNS den bi-
raz daha farklı olarak genç yazarlara da yer 
ayıran bir dergi. O korkunç bir ürün akışı 
var. Bizim baş edemeyeceğimiz bir düzeyde 
yani. 

İsmail Kılıçarslan: İtibara gelenlerden 4 
tane daha rahatlıkla okunacak bir dergi çı-
kar. Hatta ben şöyle bir şey öneriyorum. Bir 
İtibar olsun, bir İtibarın şiir dergisi, bir de 
öykü dergisi olsun. 

Furkan Çalışkan: Tüm bunları rahatlıkla 
kaldırır. 

ve bir kalkınmacı model belirlen-
di. Bu kalkınmacı model kaba 
bir modeldir. İncelmez, ince-

döndüğünü, İKSV’de ne 
numaralar döndüğüne be-
raber bakalım. Contempo-
rary Art’ın, çağdaş sanat çetesi-

dern Türk şiiri antolojisi yayınlayabil-
mek. Bunu öykü için de yapabil-

mek. Çağdaş Türk ressamları 

demiş şair, bizde öyle diyo-
ruz, siviliz ve korkunç hayal-

lerimiz var. 

Vasatlığı Ambalajlayıp Sun-

Siz ‘gezi 
süreci’nde, 

sizin oyuncu, 
televizyoncu ve şovmen 
zannettiğiniz insanların 

birer propaganda 
makinesine dönüştüğünü 
görüp, buna karşı hiçbir 

şey yapamıyorsanız 
bu bir kültürel iktidar 

sorunudur. 

Türkiyenin en çok dinlenen radyosunu oluşturabilecek bir mu-
hafazakar iş adamının hayalini kurmak, ne bileyim mesela bir Ali-

ya İzzetbegoviç dizisinin hayalini kurmak. 

“ “

İSMAİL KILIÇARSLAN
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DUR VE BAK

30 dönümlük bir çöplükte değerli eşya bulma umuduyla çöp karıştıran kadın, bulduğu bir kitaba dalmış. Nairobi, Kenya

Mogolistan’da kentleşme büyük bir sorun. Bir sarhoş gecekondu şehrin manzarasında uyuya-kalmış. Ulan Batur.

İki gönüllü öğretmen köprü altında yoksul ço-cuklara ders veriyor. Yeni Delhi - Hindistan

“Dersin bitmesine ne kadar var?” O ders bitti ve 

üzerinden tam 100 yıl geçti.

Uyuşturucunun yaygın olarak kullanıldığı Ka-

bil’de bir rehabilitasyon merkezi. Afganistan

Baia Mare’de 1.500 kişinin yaşadığı bir varoş 

mahallesi. Tek işleri: madenlerdeki hurdaları top-

layıp satmak. Romanya

Hazırlayan: Abdullah Kibritçi aleminrenkleri@gmail.com
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BELGESEL

arika bir görsel şölene hazır mısı-
nız? 

Fransız fotoğrafçı Yann Arthus-Bert-
rand’ın yönettiği 2009 yapımı bir 
belgesel filmi. Çekimleri 3 yıl süren ve 
54 ülkede, havadan çekilen görüntülerle 
inanılmaz bir görsel mesaj sunan belge-
sel 2009 Haziran ayında 90 ülkede, aynı 
anda yayınlandı. Kendini şöyle tanıtı-
yor: “İnsanlık, geçtiğimiz birkaç kısa on 
yılda, gezegenin yaklaşık dört milyon yıl 
süren kurulma sürecinin dengesini al-
tüst etti. Ödenecek bedel ağır, ama artık 
karamsar olmak için çok geç: İnsanlığın 
bu gidişatı tersine çevirmesi, Dünya’nın 
zenginliklerini yağmaladığının farkına 
varması ve tüketim kalıplarını değiş-
tirmesi için hemen hemen 10 yılı var. 
Ancak insanoğlu hala bu kötü gidişe bir 
şeyler yapabilir.”

Dünya’daki çeşitli yerlerin havadan 
çekimlerinin birleşiminden oluşan film, 
yaşamın çeşitliliğini ve insanlığın ge-
zegendeki ekolojik dengeyi nasıl tehdit 
ettiğini gösterir. Yuva, 90 ülkede birden 
aynı tarihte gösterime girerek bir dünya 
rekoru kırdı. Yuva belgeseli, dünyanın 
4 milyar yıllık birikimini insanoğlunun 
nasıl da birkaç yüzyılda yok edebildiğini 
anlatıyor ve daha kötüye gitmemesi için 
öğütlerde bulunuyor. 

ugün bildiğimiz atom parçacığından da 
ufak bir nokta olarak başlayıp günümüz-

deki uçsuz bucaksız enginliğe varan evrenin 
gelişimini, bu belgeselle birlikte izleyelim. 
Evrende bilinen en karmaşık yapı beyindir. 
Beyni çalıştırmak ise evrendeki en karmaşık, 
en zahmetli iştir. Bilim yapmak için binlerce 
kitap okuman gerekir. Evrenin nasıl işledi-
ğine dair zihnimizdeki sorulara yanıt arayan 
bu belgesel, binlerce kitap okuma zahmetin-
den bizi kurtarıyor. “Evren Nasıl İşler?”, son 
derece yalın bir anlatım diline sahip olan, 
mükemmel ötesi illüstrasyon şöleni sunan bir 
belgesel serisi. Toplam 3 sezondan oluşuyor. 
Supernovalar, solucanlar, beyaz cüceler, kara 
delikler, siyah madde, galaksiler derken teorik 
fizik hayranı olup çıkı veriyorsunuz aniden. 
Kısacası, daha ilk seriyi bitirir bitmez gökyü-
züne baktığınızda bambaşka şeyler görmeye 
başladığınız, sorgulatıcı ve son derece leziz bir 
belgesel serisi. Şiddetle tavsiye ediyoruz.

1.Sezon: 1-Büyük Patlama 2-Kara Delikler 
3-Galaksiler 4-Yıldızlar 5-Süper Novalar 6-Ola-
ğanüstü Gezegenler 7-Solar Sistemler 8-Aylar
2.Sezon: 1-Volkanlar 2-Yaratılış Rüzgarları 
3-Cehennem Gezegenleri 4-Büyük Fişekler 
5-Aşırı Yörüngeler 6-Kuyruklular 7-Astroidsler 
8-Dünyanın Doğuşu
3.Sezon: 1-Güneş 2-Evrenin Sonu 3-Jüpiter 
4-Birinci İkinci 5-Satürn 6-Yok Olma 7-Saman-
yolu 8-Yıldız Adam 9-İkinci Dünyayı Aramak

üpermarketlerden aldığımız ve ailelerimize 
sunduğumuz gıdalar hakkında gerçekten 

ne kadar bilgi sahibiyiz? Gıda A.Ş.’de Robert 
Kenner gıda endüstrisinin üzerindeki örtüyü 
kaldırıyor. Hükümetlerin izniyle uzun süredir 
müşterilerden saklanan, mekanikleştirilmiş 
sistemi gözler önüne seriyor. Gıda A.Ş olarak 
Türkçe’ye çevrilen Belgesel, ne gibi gıdalarla 
beslendiğimiz, gıdalarımızın nasıl üretildiği, bu 
gıdaların sağlığımıza yansımaları ve bu deği-
şim dalgasının nasıl küresel gıda endüstrisini 
boydan boya etkilediği hakkında şaşırtıcı, hatta 
şoke edici gerçekleri ortaya seriyor.İzlediğim 
en iyi belgesel. Silkelenip kendine gelmek için 
birebir, sadece ABD’nin değil, dünyadaki birçok 
ülkenin nereye sürüklendiğinin bir kanıtı. 
Ağzımıza aldığımız yemeği bile kontrol edeme-
diğimize, dünyanın bu denetlenen ve üzerinde 
oynanmış yiyeceklerle nasıl kirlendiğine; hay-
vanlara ve bu çok uluslu firmaların işçisi olarak 
çalışan insanlara nasıl eziyet edildiğine; para 
kazanma hırsının nelere kadir olduğuna dair 
muhteşem bir belgesel. Organik ürün yetiştiren 
ve tavuk, inek, koyun gibi hayvanların doğal 
ortamlarında yetiştirerek sonrasında da açık 
havada çok daha hijyenik şartlarda kesimlerini 
yapan bir çiftçinin “kesinlikle ürün satmak der-
dinde değilim, hatta çiftliğimin kapasitesini de 
büyütmeyi düşünmüyorum. Benim tek derdim 
kaliteli, lezzetli ve sağlıklı ürün sunabilmek” 
şeklindeki açıklaması insanlara ders olmalı. 
Küçücük gibi gözüken hareketlerle çok büyük 
şeyler yapmak bizim elimizde.

Serdivan Ajans olarak bu sayıda sizler için belgesel seçkisi yaptık. 

Ölmeden önce izlemeniz gerektiğini düşündüğümüz 11 belgesel:

1 2 3

belge-
selözel eki

Yuva 
(Home)

Evren Nasıl 
İşler?
(How the Universe 
Works?)

Gıda A.Ş
(Food INC.)

H B S

1

Zeynep Sena Tuna
zynpsntn@gmail.com

Büşra Mercan
zbusramercan@gmail.com

Hazırlayanlar:

Yön: Adam Warner
Yapım: Discovery Channel
Tür: Fizik ve Astronomi, Seri Belgeseller
IMDB: 9.0
Vizyon Tarihi: 2010

Yön: Yann Arthus-Berntrand
Yapım: BBC
Tür: Hayvanlar Alemi IMDB: 8.6
Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2009
Bütçe: 12 Milyon Dolar

Yön: Robert Kenner
Yapımcı: Elise Pearlstein
Tür: Araştırma, Çevre ve Toplum IMDB: 7.9
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2010
Bütçe: 1 Milyon Dolar
İzlenme Rakamı: 4,606,199
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mparatorun Yolculuğu 
penguenlerin Antarti-

ka’nın güçlüklerle dolu buz 
tabakaları üzerinde yüzlerce 
millik yolculukları sırasındaki 
hayatta kalma mücadelesini 
perdeye yansıtan bir belgesel 
dram. 

Luc Jacquet 
imzalı “İm-
paratorun 
Yolculuğu”, 
cesaret, aşk 
ve yaşama 
savaşının 
inanılmaz 
hikayesini 
anlatıyor. 

İnsanı ağlatabilecek 
kadar zorlu, çetin, ama onurlu 
bir yaşam savaşı.

Antartika dendiğinde, hemen 
herkesin aklına ilk gelenler 
soğuk, zor hayat şartlar ve 
ıssızlık olsa gerek. 

Ama 20. yüzyılın başlarında 
tanımaya başladığımız pengu-

lerin hikayesini izle-
dikten sonra artık 

kafamızda yeni 
tanımlamalar 
belirecek. 

Perdedeki 
hikaye, bu 
kez pen-

guenlerin; 
imparator 

penguenin hika-
yesi. 

Hem hiç de yabana atılacak bir 
hikaye değil.

onders of the Univer-
se (Evrenin Harikaları) 

fizikçi Brian Cox’ın sunduğu 
BBC, Discovery Channel ve 
Discovery Science tarafından 
hayata geçirilen bir televizyon 
yapımıdır. 

İlk defa 6 Mart 2011 tarihinde 
BBC Two’da gösterilmiştir. 

Yapım dört bölümden oluş-
makta ve her bir bölüm evre-
nin harika olarak görülen bir 
yönü üzerinde durmaktadır. 

1- Alın Yazısı 2- Yıldız Tozu 3- 
Düşme 4- Haberciler.

Yine Brian Cox’ın sunduğu 
2010 yılında yayınlanan Won-
ders of the Solar System adlı 
yapımın devamı niteliğindedir.

Neden buradayız? Nereden 
geliyoruz? Bunlar insan aklını 
en çok meşgul eden sorular 
ve cevapları bulmak istemek 
de insan doğasının başlıca bir 
parçası. 

Atalarımızın izini yüzler-
ce, binlerce yıl geriye hatta 
insanlığın başlangıcına dek 
sürebiliriz. 

Gerçek hikayemiz ise aslında 
çok çok eskilere dayanıyor. 

Öykümüz, evrenin oluşmasıy-
la başlıyor. 

Her şey 13.7 milyar yıl önce 
gerçekleşti ve evren günü-
müzde, içinde yüz milyarlarca 
yıldız bulunan yüz milyardan 
fazla galaksiye ev sahipliği 
yapıyor.

4 5

İ W

Hesap Günü
Mustafa Kutlu
Dergâh Yayınları

Hesap Günü
Mustafa Kutlu
Dergâh Yayınları

Mücella
Nazan Bekiroğlu
Timaş Yayınları

Mücella
Nazan Bekiroğlu
Timaş Yayınları

Şanzeli Düğün Salonu
Tarık Tufan
Profil Yayınları

Şanzeli Düğün Salonu
Tarık Tufan
Profil Yayınları

Devlet-i ‘Aliyye III
Halil İnalcık
İş Bankası Yayınları

Devlet-i ‘Aliyye III
Halil İnalcık
İş Bankası Yayınları

Metal Fırtına 5
Orkun Uçar
Altın Kitaplar

Metal Fırtına 5
Orkun Uçar
Altın Kitaplar

Kamusal Alanda 
Başörtülüler
Fatma K. Barbarasoğlu
Profil Yayınları

Kamusal Alanda 
Başörtülüler
Fatma K. Barbarasoğlu
Profil Yayınları

Suriye
Fehim Taştekin
İletişimYayınları

Suriye
Fehim Taştekin
İletişimYayınları

YENİ

ÇOK

ÇIKANLAR

SATANLAR

*

En çok satan kitap 
bilgileri, kitapyurdu, 
babil ve idefix sitele-
rinin verileri derlene-
rek oluşturulmuştur.  
Kasım2015

Yön: Jonathan Renouf
Yapım: BBC
Tür: Fizik ve Astronomi, Seri Belgeseller
IMDB: 8.8
Vizyon Tarihi: 6 Mart 2011

Yön: Luc Jacquet
Yapımcı: Emmanuel Priou / Fransa
Tür: Hayvanlar Alemi IMDB: 7.8
Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2005
Bütçe: 8 Milyon Dolar
İzlenme Rakamı: 127,392,693

Evrenin 
Harikaları
(Wonders of The 
Universe)

İmparator’un 
Yolculuğu
(March Of The 
Penguins)

?

BELGESEL
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ilyonlarca canlı, binlerce 
kilometre ve yüzlerce 

hikâye... 

Bu, hayatta kalmak için 
durmaksızın hareket etmek 
zorunda olanların muhte-
şem hikâyesi.

National Geographic’ in ha-
zırladığı 7 bölümden oluşan 
ve belgeselcilik tarihinin en 
büyük yapımları arasında 
yerini alacak olan “Büyük 
Göçler”de (Great Migrati-
ons),  yeryüzündeki pek çok 
canlı türünün akıl almaz göç 
hikâyelerine tanıklık etme 
olanağı bulacaksınız. 

Bu yapımda “hareket” söz-
cüğü başlı başına yeni bir 
anlam kazanacak.

Ulaşılması en zor noktalar-
dan; gökyüzünden, karadan 
ve denizin derinliklerinden 
elde edilen eşsiz görüntü-
lerin bir araya getirildiği bu 

yapım, değişik canlı türle-
rinin kitlesel göç hareket-
lerinin yanı sıra, Dünya 
üzerindeki bu muhteşem de-
vinimin bilinmeyen yüzünü, 
bilimsel gerçeklerin ve özel 
analizlerin yardımıyla ortaya 
çıkarıyor.

Dünya’nın en iyi vahşi 
yaşam yönetmenlerinden 
oluşan National Geograp-
hic “Büyük Göçler” (Great 
Migrations) ekibi, türünün 
tek örneği olan bu yapım 
için tam 2,5 yıl boyunca 
Dünya’yı dolaşıp, 7 kıtada ve 
20 ülkede toplam 670.000 
km yol kat ederek canlıların 
verdiği destansı yaşam mü-
cadelesini görüntüledi. 

Ayrıca belgesel, Türkçe 
seslendirmesinin bir kısmı-
nı ünlü sanatçı Tarkan’ın 
yapmasıyla da büyük yankı 
uyandırdı.

udüs Taş ve İnsan; 
Kudüs şehrinin dört 

bin yıllık tarihinde huzur ve 
barışın hükmettiği günlerin 
hikâyesini taşıyor ekrana. 

Tabi bu güzel günlerin ne-
redeyse tamamının genelde 
Türk, özelde de Osmanlı 
yönetimi altında olduğunun 
da altını çiziyor. 

Bir taraftan Kudüs’ü 
çatışmaların 
odağında gös-
teren modern 
haberci 
medyanın 
bir açığını 
kapatıyor, üç 
dinin kutsal 
saydığı bu 
şehirde pekâlâ 
barışın da yaşana-
bileceğini göstererek… 

Diğer yandan Türkler ve Ku-
düs denildiğinde sadece Os-
manlı dönemini hatırlayan-

ların bilgisini tamamlıyor, 
Tolunoğullarının, İhşido-
ğullarının, Filistin Selçuklu 
Devleti’nin, Harzemşahların 
ve tabi Memlukların Türk 
Kudüs’ünden bahsederek…
Kudüs, Taş ve İnsan belge-
seli on üç bölümünün her 
birinde birbirinden bağımsız 
bir geziye çıkarıyor seyirci-
sini. 

Her bölümde Müs-
lümanlığın, 

Hıristiyanlığın 
ve Yahudili-
ğin kutsal 
mekânlarına, 
tarihine, 
kültürüne 
uğruyor. 

Hepsini de 
Osmanlı’nın, 

Kudüs’te ancak gurur 
duyulabilecek bir miras 
bırakmış olan Türk-İslam 
geleneğinin penceresinden 
seyrediyor.

6

8

7

M K

BELGESEL

011 İngiltere yapımı belgesel serisidir.

Yapımı BBC, Discovery ve BBC Worldwide tarafından yapılmıştır. Bu 
ortaklığın yaptığı en güzel iş olan Human Planet belgesel serisi Türk 
sinema ve tiyatro oyuncusu merhum Tuncel Kurtiz’ in muhteşem 
seslendirmesi ile buluşunca ortaya çıkan şaheser izlenmeye değer. 

Human Planet’in görüntü ve içerik kalitesi olarak dünyadaki en iyi 
belgesel olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Belgesel, dünyanın değişik 
yerlerinde yaşayan insan-
ların yaşam mücadelesini 
anlatır. 

İlk yayını 13 Ocak 2011’de 
yapılan belgesel 
Türkiye’de de 
NTV kanalın-
da 17 Tem-
muz 2011 
tarihinde 
gösteril-
miştir.

8 bölümden 
oluşan seri-
nin açıklamaları 
şöyle:
1. Bölüm: Okyanuslar – 
Maviliğin İçinde(13 Ocak 
2011).

2. Bölüm: Çöller – Fırında 
Yaşam(20 Ocak 2011)

3. Bölüm: Kutup– Derin 
Dondurucuda Yaşam(27 
Ocak 2011)
4. Bölüm: Balta Girmemiş 
Ormanlar – Ağaç İnsanları(3 

Şubat 2011)

5. Bölüm: Dağlar 
– İnce Havada 

Yaşam(10 
Şubat 2011)

6. Bölüm: Ot-
laklar – Kök-

lerin Gücü(17 
Şubat 2011)

7. Bölüm: Nehirler – 
Dost ve Düşman(24 Şubat 
2011)

8. Bölüm: Şehirler – Şehir 
Ormanında Yaşam(3 Mart 
2011)

2

Yön: David Hamlin
Yapımcı: National Geographic
Tür: Hayvanlar Alemi 
IMDB: 8.2
Vizyon Tarihi: 7 Kasım 2010

Yön: Senem Öçal
Yapım: TRT
Tür: Din, Tarih 
Vizyon Tarihi: 11 Nisan 2009

Büyük Göçler
(Great
Migrations)

Kudüs, Taş ve
İnsan

Yön: Brian Leith, Dale Templar
Yapım: BBC, Discovery
Tür: Hayvanlar Alemi 
IMDB: 7.8
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2011

İnsan Gezegeni
(Human
Planet)
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eitgeist, the Movie 2007 
yılı yapımı, din, para ve 

banka ile 9/11 olayını anlatan 
bir belgeseldir. 

3 bölümden oluşur.

The Movie: Zeitgeist serisinin 
ilk belgeseli. 

Dünyanın nasıl bir düzen 
içinde yönetildiği, dünya eko-
nomisinin ne kadar alçakça 
olduğu, ne tür yalanlar üze-
rinde insanların oynatıldığını 
gözler önüne seriyor. 

Aslında bu seri, Amerikan 
halkını uyandırmak, bilinç-
lendirmek için yapılmış. 

Ama sorunlar üzerinde bah-
settiği konular aslında küresel 
ve tüm insanların izlemesi ve 
idrak etmesi gerekir

Addendum: 
Zeitgeist serisinin 2. belgeseli. 

Bu bölümde Ekonomik tetik-
çilerden, Emperyalist diğer 
tüm oyunları bir bir anlatan 
ve eski bir CIA ajanı ile röpor-
taj içeren oldukça faydalı ve 
aydınlatıcı bilgiler yer alıyor.

Moving Forward: Zeitgeist se-
risinin 3. ve son belgeselidir. 

Konu itibariyle kültürel göre-
celik ve geleneksel ideolojiyi 
içerir. 

Yeni bir sürdürülebilir sosyal 
paradigmadan bahseder. 

Değişmez doğa yasalarından, 
insan ve toplum yaşam konu-
larına, ampirik bakış açısıyla 
yaklaşır.

009 İngiltere yapımı belge-
sel serisidir. Yönetmenliğini 

Mike Gunton üstlenmiştir.

David Attenborough’nun efsa-
nevi BBC ekibi, bu kez olan 10 
bölümlük Hayat belgeseli ile 
kamerayı yeryüzünü kaplayan 
bitki ve hayvan türlerinin sıra 
dışı davranışlarına çevirmiştir.

Yapımcılığını İngiliz devlet tele-
vizyon kurumu BBC’nin yaptığı 
seri, ilk olarak 12 Ekim 2009’da 
BBC One ve BBC HD kanalların-
da gösterilmiştir. 

Son bölümü ise 14 Aralık 
2009’da yayınlanmıştır.

50 dakikalık 10 bölümden oluşan 
seride canlıların hayatı ve yaşam 

mücadeleleri konu edilmek-
tedir.
Türkiye’de NTV tarafından 
yayınlanan belgeseli tiyatro 
sanatçısı Tuncel Kurtiz ses-
lendirmiştir. 

Belgeselde 
heyecan 
ve keşif 
bir 
arada 
sunu-
luyor.

Bö-
lüm-
leri

1.Bölüm: 
Hayat Müca-
delesi(Challenges 
of Life)

2. Bölüm: Sürüngenler (Rep-
tiles and Amphibians)

3.Bölüm: Memeliler (Mam-
mals)

4.Bölüm: Balıklar (Fish)
5.Bölüm: Kuşlar (Birds)

6.Bölüm: Böcek-
ler (Insects)

7.Bölüm: 
Avcı 
ve Av 
(Hun-
ters 
and 
Hun-

ted)

8.Bölüm: 
Derinlerdeki 

Canlılar (Crea-
tures of the Deep)

9.Bölüm: Bitkiler (Plants)

10.Bölüm: Primatlar (Prima-
tes)

BC yapımı bir doğa belge-
seli dizisidir. 

İlk kez 2006 yılında BBC’de 
yayınlanan ve 11 bölümden 
oluşan diziyi David Attenbo-
rough seslendirmiştir. 

Belgesel, Türkiye’de ise 29 
Eylül 2006 tarihinde itiba-
ren NTV kanalında Levent 
Dönmez’in seslendirmesiyle 
izleyiciyle buluştu.

Yüzyıl önce dünya üzerinde 
sadece bir buçuk milyar insan 
vardı. Bugünse insan nüfusu 
altı milyarın üzerinde. Dünya 
nüfusunun 6 milyara ulaşma-
sına rağmen, insan elinin hiç 
değmediği yerler halen var. 

Yeryüzü belgeseli bu ilk bölü-
müyle dünyamıza tüm yönle-
riyle bakarak, doğa tarihimizi 
şekillendiren ana faktörleri 
inceliyor.

Bu belgesel dizisi sizleri vahşi 
doğanın son kalelerine götü-
rerek, gezegenimizi ve vahşi 
yaşamı hiç görmediğiniz bir 
gözle gösterecek. 

Belgesel konu olarak “dün-
ya”yı işleme iddiasını yerine 
getiriyor. Güney Kutbunda  
-70 derecede penguen sürüsü 
fırtınada birbirine yanaşmış 4 
aylık gecenin bitmesini bekler-
ken, görüntü değişiyor. 

Kuzey Kutbunda bir kutup 
ayısının aylar sonra buzu kırıp 
metrelerce derindeki ininden 
kafasını ilk defa çıkarma anını 
(bekleyip yakalamış adamlar) 
gösteriyor. 

Bir ağacın bile yıllarca büyü-
mesini 1 dakika da hızlandı-
rılmış olarak o kadar güzel 
gösteriyor ki,, biz izlerken çok 
keyif aldık. 

9

11

10
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Yön: Mike Gunton
Yapım: BBC
Tür: Hayvanlar Alemi 
IMDB: 9.1
Vizyon Tarihi: 12 Ekim 2009

Hayat
(Life)

Yön: Peter Joseph
Yapımcı: Peter Joseph
Tür: Toplumsal Hareketler 
IMDB: 8.3 
Vizyon Tarihi: 18 Haziran 2007

Zeitgeist

Yön: Alastair Fothergill
Yapım: BBC
Tür: İnsan, Doğa 
IMDB: 9.5
Vizyon Tarihi: 5 Mart 2006

Yeryüzü 
Gezegeni
(Planet
Earth)

BELGESEL
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ega kentler kitlesel doygunluğa 
ulaştı ve dahi bazıları bu sınırları 
çoktan aştı bile. 

Çeşmeden akan suyun biraz ileride taşla-
rın üzerinde buharlaşması gibi insanların 
metrodan çıkıp şehrin ışıklı caddeleri ara-
sına dağılıp kaybolması günümüz modern 
kentlerin yadsınamaz bir gerçeği haline 
geldi. 

Birbirinden ayrı dünyaları,  problemleri,  
endişeleri, beklentileri, umutları olan in-
sanların birbirlerinden bi haber aynı şehri 
kesişmeden paylaşmaları ne tuhaf değil 
mi? 

Hatta aynı idealler uğruna yaşayıp (belki 
de ölen) aynı apartmanda birbirlerinin 
varlığından haberdar olmayan inanların 
varlığı da yüksekle ihtimal. 

Ödenecek kredi (kartı) borçlarından ** 
başka kaybedecek bişeyleri olmayan biz 
insanların birleşmesine engel olan nedir? 

Yoksa ikinci kredi (kartı) borcu mu veya-
hut bu borçların oluşmasına sebep olan 
üretilen yapay ihtiyaç ve uğraşlar/meşak-
katler mi? 

Kalabalıklar içinde öylesine yalnızız ki, 
var gücümüzle haykırsak, bu dünya yolcu-
luğunda yan koltuktaki sesimizi duyma-
yacak gibi, ya da yanı başımızdaki haykır-
sa, biz ... 

Hepimiz yalnızlık kulaklıklarını takıp, 
kendi dünyamıza kulak kesildik; ya da di-
ğer dünyalar bizim sesimize kulak tıkadı. 

Üstad’ın da dediği gibi: “hangi dünyaya 
kulak kesilmişse öbürüne sağır” herkes... 

‘Elimizden kaçıp giden büyüsü bozulmuş 
dünya’ misali kalabalıklar arasında ‘özne-
nin yitimine’ şahitlik ediyoruz.

Milyonlarca bir(ey)den nasıl olur da iki 
bir(lik) bir araya gelip, muhabbetten hâ-
sıl olana bir yolculuk ortaya çıkmaz, nasıl 

olur da milyonlarca yalnızlığı neresinden 
toplarsak toplayalım ‘tek’den bir adım 
öteye gidemeyiz? 

Belki de tüm hikayeyi özetleyen ve ilk 
önce sorulması gereken kilit soru budur. 

Belki de bu sayfanın dışında, bu satırları 
okuyanlar, belki de bu yazıdan hiç haber-
dar olmayacak olanlar da bu soruyu ‘ken-
dine’ soruyordur/soracaktır. 

Belki de biz burada yoğ iken var olanlar da 
hayatı boyunca bu soruyu sorup binlerce 
insanın katıldığı son yolculuğuna ‘yalnız’ 
uğurlandı.

Kim bilir?

(** ‘günümüzde neredeyse tüm yaşam-
sal faaliyet ve ihtiyaçların küresel ölçekli 
anlık bağlantı özelliğine sahip banka ve 
ödeme sistemleri aracılığı ile karşılandığı’ 
önermesine istinaden) 

Kalabalıklar İçinde Yalnız;
Yalnızlıklar Yanında Yığın

M

Ali Öztürk
aliztrk@gmail.com

YORUM

“Kalabalıkta kimsenin yüzü kendinin değildir, bilirsin.”

Mustafa Kutlu - Huzursuz Bacak

ÇEKİ-YORUM

Ali ÖZTÜRK- Moskova / Rusya 2014
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ilincin, bir vakıa 
olarak iktidarı sa-
dece siyasî açıdan 

ele alındığında, bundan 
kendisini kurtarabileceği 
yanılsamasına kapılması 
kaçınılmazdır. 

Zira iktidar hayatın en 
küçük noktalarına kadar 
ulaşan, çoğu zaman üstü 
kapalı ve içselleştirilmiş 
bir vakıadır. 

Son zamanlarda yeni bir 
kalıp olarak “kültürel 
iktidar” kavramı sık sık 
karşımıza çıkıyor. Sık sık 
konuşulması, “kültürel 
iktidar” olarak tanımlanan iktidar biçi-
minin belirli bir çerçeve içinde sıkışma-
sından kaynaklanmaktadır. Böylece bu 
tip, “güç istenci”nin kısmî tatminini sağ-
lamaktadır.

“Güç istenci” tatmin edici cüzü olan bu 
tip, kendisini elinde bulunduranlar için 
bir katarsis görevi görmektedir. 

Hayatın pratik kısmında varlık alanının 
dışında kalan özneler, hayatın tam göbe-
ğinde yer alan fiiller üzerine bu alanda 
spekülasyon üretmektedirler. Ve insan 
fiillerinin içerisinde yer alan kesimler ise 
gerçekliğin alanında ve bu alanın zorluk-
larıyla mücadele ederek kendi kapasitele-
rini gördüklerinden, kültürel iktidarın her 
türlü spekülasyonunun nesnesi konumu-
na otururlar. 

Fiilin katalizörü olan bilinç ve bilincin 
ortaya koyduğu fiil, pratik hayatta ismi 

koyulmuş veya isimsiz her türlü mücade-
lenin farklı alanlarını oluşturduğundan, 
kültürel iktidar da bir “er meydanı” bir 
“kampfplatz” olduğu için, kendi kültürel 
nesnelerini üretir. 

Bu yüzden de Türkiye’de bu iktidarı elin-
de üreten sınıf, ortaya koyduğu yüzlerce 
eserle Müslümanları aşağılamakta (bu ke-
limeyi bir daha ve arkasında olduğumuzu 
belirtmek için tekrar edelim: aşağılamak-
ta), böylece onu sadece bilginin nesnesi 
olmaktan da öte tekrar biçimlendirmekte, 
ona düşünce dünyasında verdiği şekli kar-
şısında görmekten adeta zevk duymakta-
dır. 

Buna karşılık bu iktidarı elinde bulundur-
mamakla “suçlanan” kesimler ise, hayatı 
bölünmüşlüğü içinde yaşamakta, bu gru-
bun (çoğunluğun) bireyleri ise, spekü-
lasyonla şekillenmeyen, akışkan hayatın 
içerisindeki her bir parçanın bir yerinde 
yer almakta ve bu suretle de kültür alanı-

na cüzîyeti içerisinde 
bakmaktadırlar.

Kültürel iktidar ente-
lektüel yoğunluktur. 
Bu yüzden spekülas-
yonun ötesine geçe-
mez. 

Ne Germen ulusu 
Tin’in gerçekleştiği 
yerdir, ne proleter 
diktatörlüğü ile sı-
nıfl ar (ve dolayısıyla 
devlet) sönümlenir, 
ne de anarşizm bize 
manalı bir hayat su-
nabilir. 

Çünkü hayat gerçek-
lerin mücadelesi olması itibariyle, diya-
lektik maddî alanda olduğu gibi İdea’lar 
alanında da gerçekleşir.

Halkın yanında yer alan hiçbir aktör ente-
lektüel ve spekülatif faaliyetin gerçekliği 
bütünsel olarak ihata edemediğini görür. 
Bundan ötürü, tarihsel seyrin bir nokta-
sında gerçekleşen ve sönümlenen, ya da 
gerçekleşme fiili devam eden vakıa ya da 
bir fikir üzerine yapılan soyut düşünce ve 
spekülasyon çoğu zaman kişilerce yeni-
den üretilirken, bilgiyi elinde bulunduran 
güç, şekil verdiği nesnenin (o anki) mev-
cut konjonktürüyle yüzleşmekten kaçınır.

Fakat değil mi ki bugün kültürel iktidarın 
el değiştirmesinin gerekliliği tartışılma-
ya açılmıştır, o halde Marx’ın perspektifi 
bize bir fikir sunabilir: insanlık, önüne çö-
zebileceği problemleri koyar.

B

YORUM

KÜLTÜREL İKTİDAR
ENTELEKTÜEL YOĞUNLUKTUR

Ayhan Koçkaya
a.kockayay@gmail.com

Bugün kültürel iktidarın el değiştirmesinin gerekliliği tartışılmaya açıl-
mıştır, o halde Marx’ın perspektifi bize bir fikir sunabilir: insanlık, önüne 

çözebileceği problemleri koyar.
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ağımız genel olarak savaşın ve şid-
detin en yaygın biçimde insanlar 
arasında kabul gördüğü bir çağ. 

Yani çok uzak olmayan şeyler, daha yakı-
na geldi.

Teknolojinin tarihine baktığımızda bugün 
övündüğümüz teknolojinin istisnasız ola-
rak hep askeri yollardan yani savaş üze-
rinden  ilerlediğini görmek bizleri şaşırtır. 

İnsanların birbirini yok etmek için geliş-
tirdikleri şeyler, aynı zamanda insanla-
rın gurur duyduğu ilerleme olarak kabul 
gördü. Mesela; İnternet bile Amerika’da 
askeri bir projenin gizli parçası olarak ge-
liştirilmişti. Demek ki; Devletlerin insan-
ları daha fazla kontrol etmesi ve kontrol 
altında tutması için daha fazla teknolojiye 
ihtiyaç duymasının sebebi anlaşılır görü-
nür. Öteyandan başka bir çelişki ortaya 
çıkar: İnsanlar hem üstün olmak, yok et-
mek için teknolojinin gelişimini alkışlar-
ken diğer yandan dünya nimetlerinden 
daha fazla istifade etmenin ve dünyada 
kalmanın yollarını aramaktadır. Tam da 
bu çelişkiler modern felsefenin ciddi ve 
oldukça uzun sorununu oluşturur. Bura-
dan almamız gereken ders; insanların yık-
mak- yakmak için gösterdiği çabanın inşâ 
etmekten daha gelişmiş olduğudur.

Savaş, hareretten çıkar fakat şiddetin ne-
denleri çeşit çeşittir. Toplumlarda biriken 
kin ve öfke savaş isteyenlerin her zaman 
iştahlarını kabartır. Daha önce de söyledi-
ğimiz gibi Şark’ın psiko-sosyolojik yapısı, 
her türlü çatışma alanlarına uygun ortam 
hazırlar. Şark’ta her savaşan ya da şid-
det gösteren “haklı”dır. Haklı gerekçeleri 
vardır. Ezilenler, baskı altında tutulanlar 
ya da olduğunu düşünenler, ilk fırsatta 
kendilerine zülmü revâ görenlerden daha 
zalim olmak için öldürmeye başlar. Yani 
haklılıktan doğan şiddet, şiddetin haklı-
lığına evrilir. Bununla yetinmeyen devlet-
ler ise işi savaşın haklılığına  taşır. 

Şüphesiz savaşın haklı gerekçeleri vardır, 
ister istemez fakat savaşı çıkaranlarla, 
savaştan çıkar çıkaranlar ve savaşta göz-
den çıkarılanlar hiçbir zaman örtüşmez. 
Bugün bizlere vatan uğruna ölmeyi tel-
kin edenler, devletin her türlü imkanları-
nı semirdikleri halde ülke yıkılsa bile bir 
tuğlaları düşmeyecek olanlardır. Evet! 
Bizler şayet savaş kaçınılmaz olarak kapı-
mıza dayanmışsa savaşmayı ölmeyi kabul 
edebiliriz; tabii ki bir şartla: Cephenin en 
önünde onlar ve çocukları olacaksa. 

Savaş atmosferinde sadece şehirler yıkıl-
makla, ölümler çoğalmakla kalmaz; toplu-
mun zihni yapısı da sağlıklı refleksleri de 
parçalanır. Buna büyük travmalar denir. 
Bir savaşın ne gibi etkiler ortaya çıkardı-
ğını defalarca gördük. Önce Irak’taki pe-
rişanlık sonra Suriyelilerin durumu; evsiz 
yurtsuz, dilenen, sokaklarda hırsızlık ya-

pan, para karşılığında kendilerini pazar-
layan vb… bütün iğrençlikler, kendimize 
asla yakıştıramadığımız fakat bir başkası-
na tam uydurdugumuz durumlar. 

Devletler savaşın çirkin yüzünü saklamak 
için, onu farklı bir imajla sunarlar. Şavaş 
bir oyun gibi gösterilir. Şimdilerde savaş, 

gündelik hayatımızdaki mafyavari ilişki-
lerle algılanıyor. Adeta Çark caddesinde 
haplı, yampiri dolaşan gençlerin etrafa 
saldıkları “hafız, biz herkesin hesabını ke-
seriz!” moduyla okunuyor. Bazı utanmaz 
akademisyenler ve siyasiler, savaş günde-
me gelince Türkiyenin genç nüfusu üstün-
den hesap kitap yapmaya başladı. Oysa 
herhangi bir savaşta “gençlik” de “erkek-
lik” de beş para etmeyeceği apaçıktır. Sa-
vaşın ortaya çıkardığı gerçek, kurgulanan 
gerçekten çok farklıdır.

Enver Paşa, o dönemde coğrafyanın kur-
tuluşunu savaşta görmüştü, “Coğrafyayı 
ancak savaşarak kurtarabiliriz” demişti. 
Kısmen doğruydu; düşman ordularıyla 
yani askeri unsurlarıyla bir coğrafyaya ta-
arruz ediyordu. Lakin şimdi coğrafyamız 
savaşarak bile işin içinden çıkamadığımız 
ateş topuna dönmüş halde. 

Siyasal modeller, kirli ilişkiler, oldukça 
karmaşık bir şekilde birbiri içine geçmiş 
düğüme  benziyor. 

Kadim zamanlarda savaş, bir şeyi netleş-
tirmek üzerine kurulurken şimdilerde bu-
harlaştırmak üzerine kurulmuştur. Tabii 
ki; bunca karmaşık, anlaşılmaz şeylerin 
arasında görünen  bir şeyler kalır: Ölüm-
le, kanla, yıkımla, talanla gelen harabe ve 
virane insanlar… 

İnsanların korkunç egoları;  uğruna can-
ların verildiği “değerleri” silikleştirmeye 
hatta anlamsızlaştırmaya başladı. Hiçbir 
şehir ilkin merhamet yıkılmadan yıkıl-
maz. Demek ki; savaşın kazandığı anlam 
değişimlerini de iyice takip etmemiz gere-
kir. 

Savaşı savunacağımız durumlar elbette 
vardır fakat o durumlar, şimdilerde bazı-
larının ortaya çıkarmaya çalıştığı ve ordan 
beslendiği durumlardan çok uzaktadır. 

Ç

YORUM

S A V A Ş I N
YIKTIĞI ŞEYLER

Servet Kızılay
dibacedergisi@gmail.com
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SOSYAL MEDYA

tweet
seçkisi

ünya’nın en aktif ve en büyük sos-
yal paylaşım sitesi olan Faceebok, 

kullanıcıları için yenilikler üretmeye de-
vam ediyor.

Dünya’da 1.5 milyara yakın aktif üyesi 
bulunan Facebook, bizlerin de, bu satır-
ları okuyanların da hayatlarında önemli 
bir yere sahip. Şimdilerde, günlük olarak 
ortalama 794 milyon aktif kullanıcıya 
erişmiş durumda. Bu kadar yoğun bir 
şekilde kullanılmasında, hemen hemen 
herkesin sahip olduğu akıllı telefonların 
rolü büyük. 

Facebook stabil kalmayıp her dönem 
bünyesine bazı yenilikler katıyor. Son 
yaptığı yenilikte, “Messenger” uygula-
masına yüz tanımlama sistemini ekledi.
Facebook bu yeni uygulamaya ‘Photo 
Magic’ adını verdi. 

Bu uygulama ile artık fotoğraf çektiği-
mizde yüz tanımlama sistemini devreye 
sokarak fotoğrafta hangi arkadaşımız 
varsa onunla kolayca paylaşmamız sağ-

lanacak. 

Bu yenilik Kasım ayının sonlarına doğru 
Avustralya’da IOS ve Android platform-
larında test edilmeye başlandı.

Uygulama konsept olarak Facebook’un 
bu senenin başlarında yayına aldığı ‘Mo-
ments’ uygulamasına benziyor.

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

D

Facebook’tan
Bir Yenilik Daha

Dünya’da 1.5 milyara yakın aktif üyesi bulunan 
Facebook, bizlerin de, bu satırları okuyanların da 

hayatlarında önemli bir yere sahip. 
“ “
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SOSYAL MEDYA

ünümüz de 
hemen hemen 

herkesin akıllı telefona 
sahip olduğu bilinen 
bir gerçek. 

Akıllı telefonlar artık 
vücudumuzun birer 
organı gibi hayatımı-
zın her anında bizimle 
beraber. Bu durum 
kuşkusuz yeni bir pa-
zarı da tetikliyor.

Bu yeni pazara birçok 
firma katkıda bulun-
sa da zirvenin tek bir 
sahibi var: Apple.

Akıllı telefon paza-
rındaki kâr verilerini 
esasa alacak olursak, 

Business Insider’ın 
aktardığı raporda %94 
ile elde edilen kâra tek 
başına Apple sahip 
oluyor. 

Bu inanması güç yüz-
deyi elde etmesinin 
nedeni, ortalama satış 
fiyatı yüksekliği. 

Şöyle ki 2014 yılında 
ortalama iphone fiyatı 
620 dolarken, 2015 
iphone fiyatı 670 dolar 
çıktı. 

Bu sektör de en yakın 
takipçisi olan Sam-
sung’un satış fiyatı ise 
180 dolar ile sınırlı. 

Samsung daha fazla 
telefon satışında bu-
lunsa da Apple yüksek 
fiyattan sattığı tele-
fonlardan bu kârı elde 
ediyor.

Apple’ın son yıllarda 
çıkardığı ‘Plus’, ‘ip-
hone6’ ve ‘S’ serisi de 
bu kârlarda büyük rol 
oynamakta.

nstagram, 400 
milyon kulla-
nıcıya ulaşmış 

durumda. 

Yapılan araştırmalara 
göre kullanıcılar günde 
ortalama 80 milyon 
fotoğraf yüklüyor.

Uygulama çeşitli filtre-
ler sunarak fotoğrafl arı 
güzelleştirme imkanı 
sunuyor. Ancak bazı 
kullanıcılar bu filtre-
leri kullanmayı tercih 
etmiyor. Yani fotoğraf-
ları orijinal haliyle yük-
leyenler de olabiliyor. 

Instagram’ın telefon-

larımıza girmesinden 
bu yana yaklaşık 5 yıl 
geçti. Sürekli yükselen 
bir grafik izleyen uygu-
lama getirdiği yenilik-
lerle de dikkat çekmeyi 
başarıyor.

Son yaptığı yenilik 
ile, paylaştığımız bir 
gönderiyi başkaları 
açtığında gönderinin 
hemen alt köşesinde 
küçük bir ok simgesiyle 
karşılaşıyorlar.

 ‘Direct’ adı verilen bu 
yeni simge ile hoşumu-
za giden fotoğraf ya da 
videoyu herhangi biri-
siyle paylaşabiliyoruz. 

Daha öncesinde bu iş-
lemi ancak cihazımızda 
kayıtlı olan fotoğrafl ar 
için yapabiliyorduk.

Instagram ‘Direct’ 
özelliğini geliştirmeye 
devam ediyor. Böylece 
kullanıcılarının diğer 
kullanıcılarla doğrudan 
iletişim kurmasını, 
belirli kişilerle fotoğraf 
ve video paylaşmayı 
mümkün hale getiri-
yor.

G

I

Apple

Instagram’ın

Zirvede Tek

Yeni Butonu
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YEMEK KÜLTÜRÜ

u u ayki yemek 
kültürü köşe-

mizde, Türkiye’nin 
dört bir yanında, 
tabi ki Sakarya’da 
da yetişen “ceviz”i 
konuk aldık.

Ceviz Hakkında

Ceviz (Juglans regia 
L.), botanikte Di-

cotile-
doneae 
sınıfı 
Juglan-

dales takımı, Juglan-
daceae familyası ve 
Juglans cinsinde yer 
alır. 

Juglans cinsi içeri-
sinde günümüzde 
özellikleri belirlenen 
18 türden en önem-
lisi ve üstün meyve 
kalitesi ile ceviz 
denildiğinde ilk akla 
gelen, “Anadolu 
cevizi”, “İran cevizi” 
ve “İngiliz cevizi” 
olarak da adlandırı-

lan J. regia’ dır.

Kökeni itibariyle 
dünyada büyük 
bir doğal yayılma 
alanına sahip olan 
Anadolu cevizi, 
çeşitli göçler ve 
ticaret kervanları 
vasıtasıyla doğal 
yayılma alanı dışına 
da götürülmüş olup, 
bugün tropik bölge-
ler dışında hemen 
hemen dünyanın her 
yerinde yetiştiriciliği 

yapılan bir meyve 
türü durumundadır. 

Yakın bir geçmişe 
kadar ceviz yetiş-
tiriciliğinde söz 
sahibi olarak Türki-
ye gelmekte, bunu 
Yunanistan, İtalya, 
Fransa gibi ülkeler 
takip etmekteydi. 

Fakat ceviz yetiş-
tiriciliğine 1867’de 
başlayan ABD, bütün 
bu ülkeleri geride 

CEVİZ
Her Derde Deva

B

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com
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bırakarak ceviz yetiştiriciliğinde ve dış 
satımında en önemli ülke konumuna 
gelmiştir.

Ceviz çok değişik şekillerde tüketilmek-
tedir. Çerez olarak, pasta ve bisküvi sa-
nayinde, parfüm sanayinde, reçel, helva 
yapımında, boya, tanen, plastik 
ve kauçuk endüstrisinde, yağ 
olarak, ilaç sanayinde, sucuk, 
samsa, pestil yapımında kulla-
nılmaktadır. Ayrıca kerestesi-
nin son derece kıymetli olma-
sından dolayı da oymacılıkta 
bu yönde aranan materyallerin 
başında ceviz gelmektedir.
Başta ABD olmak üzere bir çok ülkede 
son yıllarda yapılan araştırmalarda bazı 
kalp rahatsızlığı olan hastalara özellikle 
ceviz önerilmektedir. Kalp ve kolesterol 
bakımından bazı sağlık problemleri olan 
kişilere cevizin önerilmesi son yıllarda 

cevizin önemini daha da artırmıştır.

Ceviz Ne İster?

İklim

Ceviz, kış ve ilkbahar aylarında 
soğuklama gereksini-

mini karşılayacak 
kadar soğuk; ilkba-
har ve yaz aylarında 
normal büyüme ve 
olgunlaşmayı sağ-

layacak ölçüde sıcak 
ister. 400 dereceden 

yüksek yaz sıcaklıkları ceviz 
yeşil kabuğunda yanmalara ve ceviz 
içinde büzüşmelere yol açabilmektedir. 
Ceviz bitkisi genelde –200 dereceden 
düşük sıcaklarda zarar görmekteyse de 
–400 dereceye kadar dayanabilen çeşitler 
vardır. Bunun yanında tomurcuk döne-

minde –10C, tam çiçeklenme dönemin-
deki –30C ve küçük yeşil meyve döne-
minde –10C den düşük sıcaklıklar zararlı 
olabilmektedir.

Toprak

Ceviz 2- 4 m derinliğe kadar inebilen 
güçlü bir kök sistemine sahiptir. Bu 
yüzden toprak derinliğinin az olduğu 
yerlerde yetiştiricilik bakımından sorun-
lar ortaya çıkabilmektedir. Yetiştiricilik 
bakımından ileride sorunlarla karşılaş-
mamak için toprak derinliğinin en az 2 
m olması ve toprağın geçirgen olması 
gerekir.

Çayın yanına kurabiye olmaz diyenler-
denseniz bu tarif tam sizlik. Evet Evet 
Mutfak Deneyleri bloğundan aldığımız 
Kevser Aydoğdu hanımefendinin 
bomba tarifi tahinli,cevizli kurabiyeden 

FINDIK

Tahinli-Cevizli 
Rulo Kurabiye

Malzemeler

-kurabiye hamuru için
-1 çay bardağı süt
-1 çay bardağı sıvıyağ
-250 gr yumuşak tereyağı
-1 yumurta
-kabartma tozu-vanilya 
ve aldığı kadar un
-iç harcı
-1 su bardağı tahin
-1 su bardağı toz şeker
-1 su bardağı ceviz

Yapılışı

-Kurabiye için un çukur 
kaba konur kabartma 
tozu ve vanilya karıştırır 
ortası açılır ve tüm mal-
zemeler konur
-Yumuşak bir hamur elde 
edilir,yalnız un miktarı 
yavaşça ilave edilerek 
ayarlanır
-Hamur dört parçaya bö-
lünür ve her parça sıra ile 
dikdörtgen olacak şekilde 
açlılır

-Her bir parçanın üzeri-
ne önce tahin sonra toz 
şeker ve en son kırılmış 
ceviz konur rulo sarılır
-Her bir rulo sıra ile 
yarım cm kalınlığında ke-
silir önceden yağlanmış 
tepsiye dizilir
-Kurabiyeler 200 derece 
önceden ısıtılmış fırında 
15 dk pişirilir
-Fırından çıkan kurabi-
yeler soğuyunca pudra 
şeker elenerek servis 
yapılır.
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TAKVİM

ARALIK TAKVİMİ

İlk Sinema 
Salonu Açıldı

Dünyanın ilk sinema salo-
nu bu tarihte Paris’te açılır. 
Açılan bu ilk sinema salo-
nunun toplam kapasitesi 
300 kişidir. Bu alanda ilk 
deneyimin atıldığı yer ola-
rak bilinen Paris, bundan 
sonraki yıllarda da sinema 
salonlarının hızlı bir şekil-
de yayılıp bütün dünyayı 
sarma başarısını gösterir.

2 Yaşında Tahta Geçti

Çin Halk Cumhuriyeti Kuanghsü’nün çocuk 
sahibi olmadan ölmesine üzerine, yeğeni Pu 
Yi 2,5 yaşında iken Hsüan T’ung adıyla tahta 

geçer. Saltanatının ilk yıllarında gittikçe artan 
Cumhuriyet yanlısı hareket başarıya ulaşır. 

1911’de Cumhuriyetçi hareketin lideri 
Sun Yat Sen’i (1866-1925) 
cumhurbaşkanı ilan edilir.

1 Aralık 
1906

2 Aralık 
1908

Haliç Dondu
Haliç, (Altın Boynuz olarak da bilinen) İstanbul’un 
Avrupa yakasını kaplayan Çatalca Yarımadası’nın 
güneydoğu ucunda, Boğaziçi girişinde, İstanbul 
(Tarihi yarımada) ve Beyoğlu platolarını birbi-
rinden ayıran deniz girintisidir. İstanbul’da çok 

şiddetli bir kış dönemi yaşanmaya başlanır. 
Böylece günlerce süren soğuklar 

esnasında 9 Aralık 1893 günü 
Haliç donar.

9 Aralık
1893

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

Hazırlayan:

Hulusi Kentmen Öldü

Zamanın Bulgaristan Krallığı’na bağlı 
Tırnova şehrinde 20 Ocak 1912’de doğan 
Hulusi Kentmen, sinema oyunculuğunun 

yanı sıra aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvet-
lerinden emekli bir Astsubay’dır. Babacan 
tarzı ile çoğu filmlerinde baba rolünü üst-

lenmiştir. 220 filmde rol almıştır.

Engelliler Günü
1992 yılında Birleşmiş Milletlerin ka-
rarı ile 3 Aralık “Uluslararası Engelliler 
Günü” olarak kabul edilir.
Türkiye’de nüfusun yüzde 12.29’u yani 
8.5 milyon kişi engellidir.
Erkeklerde bu oran 11.10, kadınlarda 
ise yüzde 13.45.

20 Aralık
1993

3 
Aralık

3 Aralık
1934

Kıyafet Kanunu 
Kabul Edildi

Kıyafet İnkılâbı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasının ardından, halkın kılık ve 
kıyafetinin düzenlenerek batı ülkelerindeki 
normlara uygun hâle getirilmesi için 1934 
yılında çıkarılan kanunla yapılan düzenle-
medir. Atatürk Devrimleri’nin bir parçası 
olan bu kanunla belirli tipte kıyafetlerin 
giyilmesi ise yasaklanılmıştır. Bu dönemde 
kadınlar ise “çağdaş kıyafet” giymeye teşvik 
edilir; ancak kadın giyimine dair herhangi 
bir yasal düzenleme yapılmamıştır.

Düşünen Adam Tamamlandı

İstanbul Bakırköy Akıl Hastanesi’nin 
bahçesinde Kemal adında bir hastanın 

yapmaya başladığı Rodin’in ünlü “Düşü-
nen Adam” heykelinin kopyası diğer bir 

hasta, Yüzbaşı Mehmet Pişdar tarafından 
tamamlanır.

5 Aralık
1991

‘‘
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Van Gogh 
Kulağını Kesti
Hollandalı ressam, Vincent Van 
Gogh Avrupa sanat tarihinin 
en büyük ressamlarından biri 
olarak bilinir. Van Gogh, bir 
ressamlar kolonisi kurma haya-
li içindedir. Ancak çok sevdiği 
ressam dostu Paul Gauguin bu 
isteğe sıcak bakmıyordu. Böyle-
ce Gogh, hayalinin artık gerçek 
olamayacağını anladığı için sinir 
krizi geçirmiş ve kulak memesini 
kesmiştir.

Takvim-Saat Kabul Edildi

Osmanlı İmparatorluğunda Hicri takvimle beraber bir de güneşin 
devrine göre hazırlanan Rumi takvim kullanılmaktaydı. 26 Aralık 
1925 tarihinde kabul edilen kanunlarla Hicri ve Rumi takvim bıra-
kılarak Miladi takvim kabul olundu. Alaturka saat yerine de Millet-
lerarası saat usulü kabul edildi. Bunlardan başka, milletlerarası ölçü 
sistemi alındı. Hafta tatili olarak kabul edilen Cuma günü yerine, 
Pazar günü resmi hafta tatili günü olarak kabul edildi.

Mevlana Vefat Etti
Mevlana Celaleddin Rumi, 1207 yılında Afganistan’ın Belh şehrinde 
doğmuş bir sufi ve din bilginidir. Anadolu’nun ünlü evliyalarından 
sayılan ve hoşgörü felsefesiyle tanınan Mevlana Celaleddin Konya’da 
yaşamıştır. Lakabı olan Mevlana “efendimiz” anlamına gelir, ismin-
deki “Rumi” ise Anadolu’da yaşayan kişi demektir. Mevlana, 17 Aralık 
1273’te vefat etmiştir. Mevlâna’nın ölüm gününe düğün günü veya 
gelin gecesi manasına gelen “Şeb-i Arûs” denilir. Her yılın Aralık ayında 
ülkemizde anılır.

Namık Kemal Doğdu

21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya gelir. 
Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı 
hareketi mensubu yazar, gazeteci, devlet adamı ve 

şairdir. Özellikle Türk edebiyatının ilk edebi romanı 
olan “İntibah” ve Batılı anlamda Türk edebiyatının 

sahnelenen ilk tiyatro eseri olan “Vatan yahut 
Silistre” eserleriyle ünlüdür. Namık Kemal, 

2 Aralık 1888 günü Sakız Adası’nda 
hayatını kaybetmiştir.

Sultanahmet Camii’nin 
Temeli Atıldı

31 Aralık 1609 İstanbul’da temeli atılan Sul-
tan Ahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında 
Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstan-
bul’daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr 
Mehmet Ağa’ya yaptırılmıştır. Ayasofya’nın 

1934 yılında camiden müzeye 
dönüştürülmesiyle, İstanbul’un ana 

camii konumuna 
ulaşmıştır.

23 Aralık
1888

26 Aralık
1925

17 Aralık
1273

21 Aralık
1840

31 Aralık
1609

ARALIK

Erzincan Depremi
26-27 Aralık 1939 tarihinde Erzin-
can’da oluşan çok şiddetli yer sarsıntısı-
dır. 7.9 şiddetindeki depremde 32.962 
kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 
kişi de yaralanmıştır. Oluşan deprem 
neticesinde 116.720 bina yıkılmıştır. 
Dünyanın büyük depremleri arasında 
sayılan bu deprem, Türkiye’nin en ciddi 
deprem felaketlerinden birisi olarak tari-
he geçmiştir.

27 Aralık
1939

‘‘
hatırlamak 
güç verir 

insana
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HABER

eleneksel Sanat-
lar’dan Hat ve Ebru 
minik ellerde hayat 

buluyor.

Bu yıl daha çok öğrencinin 
istifade etmesi için kon-
tenjan ve derslik sayısını 
arttıran Serdivan Çocuk 
Akademisi, 12 haftalık 
eğitim boyunca; Sayısal 
Düşünceden, Zeka Oyun-
larına, Görsel Sanatlardan, 
Adab-ı Muaşerete, İngiliz-
ceden, Musikiye kadar 10 
farklı kulüpte öğrencileri 
misafir ediyor.

Serdivan Çocuk Akademi-
si yetkilileri; çocukların 
en çok ilgi gösterdikleri ve 
keyif aldıkları kulüplerin 
başında Geleneksel Sanat-
ların geldiğini ifade ede-
rek, minik akademililerin 
kadim sanatlarımızdan 
hat ve ebruyu Akademi’de 
yaşayarak öğrendiklerini 
söylediler.

Sakarya Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi akade-
misyenlerinden aldıkları 
derslerde öğrenciler her 
hafta değişik desenlerde 
ebru çalışması yapıyor.

Hat derslerinde öncelikle 
Hat’ın nasıl icra edileceği-
ni öğrenen öğrenciler son-
rasın da ise ilk pratikleri-
ni kendi isimlerini Hat’la 
yazarak yapıyor. İlerleyen 
zaman da ise hat öğrencile-
ri daha detaylı çalışmalara 
yönlendiriliyor.

Tüm programların ücret-
siz olduğu Akademide, öğ-
rencilere gerekli olan tüm 
malzemeler de Çocuk Aka-
demisi tarafından karşıla-
nıyor.

Akademi yetkilileri, Serdi-
van Çocuk Akademisi’nin 
yeni dönem kayıtlarının 
Şubat ayı içerisinde yapıla-
cağını belirttiler.

işisel gelişime olan kat-
kısının yanı sıra katılım-

cılarına meslek sahibi olma 
fırsatı da sunan SERMEK 
(Serdivan Meslek Edindirme 
Kursları) kurslarında hamarat 
eller pastacılığın inceliklerini 
öğreniyor.

SERMEK bünyesinde açılan 
pastacılık kursunda mesleğin 
püf noktalarını öğrenen top-
lam 21 kursiyer edindikleri 
bilgileri pratiğe dökme fırsatı 
da bularak el becerilerini ge-
liştiriyor.

Eski Yazlık Belediyesi Hizmet 
Binası’nda kurulan atölyede 
mesleğe 28 yılını veren usta 
öğretici Emrah Uludere’den 
pastacılığın inceliklerini öğ-
renen kursiyerler, eğitim so-
nunda pastacılık sertifikası 
sahibi olacak.
Nisan ayı itibari ile eğitim-
lerini tamamlayacak olan 
kursiyerler kursun sonunda 

pastacılık sertifikası alarak is-
terlerse butik pastane açabile-
cek ya da evden sipariş alarak 
yaptıklarını pazarlayabilecek-
ler. 

Pastacılık kursundan son de-
rece memnun olduklarını ifa-
de eden kursiyerler ise nezih 
ve samimi bir ortamda her 
gün kendilerine yeni şeyler 
kattıklarını söylediler. 

Kursta her gün tek ürün yeri-
ne, kursiyerlerin el becerileri-
ni daha çok geliştirmeleri için 
altı çeşit ürün çıkartılıyor. Ay-
rıca kursiyerler her gün farklı 
ürünlerde yeteneklerini geliş-
tiriyor.  

Bu meslekte deneyimin ve 
pratik olmanın çok önemli 
olduğunu ifade eden Emrah 
Uludere, Serdivan Belediye-
si’nin açtığı pastacılık kursun-
da 28 yıllık deneyimini öğren-
cileriyle paylaştığını söyledi.

Minik Ellerin 
Sanat ile Ahengi

En Leziz Tatlılar
SERMEK’te

Hat derslerinde öncelikle Hat’ın nasıl icra 
edileceğini öğrenen öğrenciler sonrasın 
da ise ilk pratiklerini kendi isimlerini Hat’la 
yazarak yapıyor.

Kursta her gün tek ürün yerine, kursiyerlerin 
el becerilerini daha çok geliştirmeleri için 
altı çeşit ürün çıkartılıyor.

G K



27SerdivanAjansAralık2015

SİNEMA

BU AY 
VİZYONA 

GİRECEK 4 FİLM
DÜĞÜN DERNEK-2

VICTOR FRANKENSTEIN

STAR WARS: 
GÜÇ UYANIYOR

MOMENTUM

• Vizyon Tarihi: 4 Aralık 2015

• Yapım: 2015 - Türkiye
• Yönetmen: Selçuk Aydemir

• Oyuncular: Rasim Öztekin, Ahmet 

Kural, Murat Cemcir, Roberto Carlos, 

Şinasi Yurtsever
• Tür: Aile , Komedi

İlk filmde İsmail’in düğünü için toplanan 

ekip, bu kez de İsmail’in torununun sünnet 

töreni için kolları sıvıyor. 

Ancak başlarına yine birbirinden komik 

olaylar gelmesine engel olamıyorlar. 

Eski takım bir araya geliyor, başlarını olma-

dık belalara sokuyorlar, sünnet düğünü şehir 

çapında bir hadise halini alıyor. 

İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışa-

cak ve o sünnet illa ki yapılacak! İlki 2013’te 

seyirciyle buluşan ve gişe rekorları kıran 

Düğün Dernek’in devam filmi olan yapımın 

yönetmenliği yine Selçuk Aydemir’e ait. 

• Vizyon Tarihi: 11 Aralık 2015

• Yapım: 2015 - ABD
• Yönetmen: Paul McGuigan

• Oyuncular: Daniel Radcliff e, James 

McAvoy, Jessica Brown-Findlay

• Tür: Bilim Kurgu, Dram, Korku

Mary Shelley’nin klasikler arasına gir-

miş gotik romanından daha önce pek çok 

kez uyarlanan film bu sefer, 2012 tarihli 

Doğaüstü filmine imza atan Max Landis’in 

senaryosuyla beyazperdeye gelecek. Filmin 

yönetmen koltuğunda ise Şanslı Slevin fil-

minden sorna pek çok televizyon projesinde 

yer almış Paul McGuigan oturuyor. 

Sıradışı fikirleri olan bilim insanı Victor 

Frankenstein ve oldukça zeki yardımcısı Igor 

Strausman insanlığa hizmet edebilmek için 

ölümsüzlüğü bulabilmenin peşine tutkuyla 

düşmüşlerdir. Ancak zaman geçtikçe Vic-

tor’un takıntıya dönüşen ısrarı başta kendisi 

olmak üzere herkes için tehlikeli sonuçlar 

doğuracaktır. Yalnızca Igor, Victor’u aklını 

kaybetmekten ve yarattığı canavardan kur-

tarabilme gücüne sahiptir.

• Vizyon Tarihi: 17 Aralık 2015

• Yapım: 2015 - ABD
• Yönetmen: J. J. Abrams
• Oyuncular: Daisy Ridley, John Boyega, 

Oscar Isaac 
• Tür: Bilimkurgu, Macera, Aksiyon

Yıldız Savaşları serisinin yedinci filmi olan 

Star Wars: Güç Uyanıyor’un yönetmen 

koltuğunda yakın dönem bilimkurgu-aksi-

yon sinemasının yükselen ismi J.J. Abrams 

oturuyor. 

Seyircileri tekrar uzak galaksilere sürükleme 

hedefindeki filmin yıldız oyuncu kadrosu ile 

büyülemeye geliyor. 

Senaryo ise Lawrence Kasdan & J.J. Abrams 

ve Michael Arndt’a ait.

• Vizyon Tarihi: 18 Aralık 2015

• Yapım: 2015 - ABD, Güney Afrika

• Yönetmen: Stephen Campanelli

• Oyuncular: Morgan Freeman, Olga 

Kurylenko, James Purefoy 

• Tür: Gerilim, Aksiyon

Gizemli ve başarılı bir hırsız olan Alexis Far-

raday, son bir elmas soygunu için eski ortağı 

tarafından ikna edilir. 

Ancak işin sadece elmaslardan ibaret olma-

dığını kısa sürede anlar. 

Bir cinayet, ardından usta bir kiralık katille 

arasında başlayan kovalamaca, Alex’i bu 

soygunun sakladığı yalanları ortaya çıkarıp 

onun peşine düşenlerin kimliğini aydınlat-

maya yöneltecektir. 

Momentum’un başrollerinde Morgan Free-

man, Olga Kurylenko, James Purefoy, Jenna 

Saras gibi oyuncular yer alıyor.
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7. Sayı / Aralık 2015
 

Editör’den

7. sayımız ile sizleri selamlıyoruz. Her ay 
heyecanla beklendiğimizi bilmek bizi ziyade-
siyle motive ediyor.

Bu sayımızın sayfalarını, Sakarya’nın ye-
tiştirdiği hat ve kıraat üstadlarından Saim 
Özel Hoca ile açıyoruz.

Geleneksel Sanatlar sayfamızda “çini”yi 

detaylı bir şekilde işledik. Yemek Kültürü 
köşemizin bu ayki konuğu “ceviz”. Sosyal 
Medya sayfamızda yine keyifl e okuyacağınız 
twet seçkileri yaptık.

İsmail Kılıçarslan, Furkan Çalışkan ve Yusuf 
Genç ile ‘CİNS Dergi ve Kültürel İktidar’ 
temalı röportajımıza geniş yer verdik ve 
manşete taşıdık.

Yine bu ay 3 farklı yorum yazısı yayınladık. 
Yorum sayfalarımızı artırma niyetindeyiz.

Ölmeden önce izlemeniz gerektiğini düşün-
düğümüz bir belgesel seçkisi yaptık.

Daha iyi sayılarda buluşmak temennisiyle, 
keyifl i okumalar dileriz.

illi yüzücümüz 
Fatma Çağla De-

mir Dünya Şampiyona-
sı yolunu gözüne kes-
tirdi.

Down sendromlu mil-
li yüzücü Fatma Çağla 
Demir, Down Send-
romlular Dünya Şam-
piyonası’na katılılmaya 
hak kazandı.

6 Kasım’da İtalya’nın 
Cenova kentinde dü-
zenlenen Down Send-
romlular açık Avrupa 
yüzme şampiyonasına 
katılan Çağla Demir, 
50 metre kurbağala-
ma yüzme serisinde 
1. olarak göğsümüzü 
kabartmış durumda. 

Aynı zamanda yaptı-
ğı bu derece ile Dünya 
şampiyonasına katı-
labilmek için gerekli 
baraj derecesinin de 
üstesinden gelen Çağ-
la Demir, 2016’nın 
Temmuz ayında dü-
zenlenecek olan Down 
sendromlular dünya 
şampiyonasına katılma 
hakkı kazandı.

Sakarya ilinin özel milli 
yüzücüsü olan Demir, 
Dünya Şampiyonası’na 
katılabilme hakkı elde 
etmesinin yanı sıra 
yüzdüğü serilerde 50 
metre kurbağalama-
da birincilik, 25 met-
re kelebekte ikincilik, 
25 metre sırt üstün-

de üçüncülük ve 100 
metre kurbağalamada 
üçüncülük kazanarak 
ilimizin ve ülkemizin 
gurur kaynağı oldu.

Bu başarıyı bize göste-
ren Demir, ülkemizde 
yaşayan Down send-
romlu vatandaşları-
mıza, neler yapılabi-
leceğini göstermenin 
en önemli örneğini 
göstermektedir. Bu va-
tandaşlarımızın hangi 
alanda yetenekli olduk-
ları araştırılıp o bölüm-
lere yönelmesi gerekir. 
Böylece ülkemizin bu 
alanlardaki başarı yüz-
desinin artması da ka-
çınılmaz olacaktır.

DÜNYA 
ŞAMPİYONASINA
ENGEL DEĞİL
Down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla 
Demir, Down Sendromlular Dünya Şampiyo-
nası’na katılılmaya hak kazandı.

Bu başarıyı bize gösteren Demir, 
ülkemizde yaşayan Down send-
romlu vatandaşlarımıza, neler 

yapılabileceğini göstermenin en 
önemli örneğini göstermektedir. 

M

SPOR

Bu başarıyı bize gösteren Demir, 
ülkemizde yaşayan Down send-
romlu vatandaşlarımıza, neler 

yapılabileceğini göstermenin en 
önemli örneğini göstermektedir. 


