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PORTRE

    tarihlerde Osmanlı toprakları için-
de yer alan, günümüzde Filistin’e 

bağlı bir şehir olan Hayfa’da, Tulkarem 
kasabasında Mart 1911’de doğar. Ailesi-
nin oradaki çiftliğinde dünyaya gelir. Eski 
Caesareia kentinin harabelerinin Tulka-
rem kasabasına komşu olması, onun gele-
cekteki meslek seçimindeki ilk ışığı olur. 
(Tulkarem aynı zamanda sonradan arke-
oloji dünyasında büyük önem kazanacak 
antik Caesareia kentinin kalıntılarının 
bulunduğu yerdir.) 

Çocukluğu Akyazı’da Geçti

Çocukluğunun başlangıç yılları Sakarya /
Akyazı’da baba çiftliğinde geçer. Osman-
lı’nın Hersek vilayetine müftüler ve yöne-
ticiler yetiştirmiş köklü bir aile olan Riz-
vanbegovic ailesinden gelmektedir. 

Varlıklı bir ailenin ferdi olarak, ilk, orta 
ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlar. 
1931’de İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirir. 
Lise eğitimi sonrası, her genç gibi onun 

da yapmak istediği büyük işler vardır.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ülkenin hızla 
kalkınması ve sanayileşmesi hedefl enir. 
Anadolu bilgeliğini her yönü ile araştıra-
cak, dünya uygarlığının ve kültürlerinin 
doğduğu bu toprakların gerçek hikaye-
lerini anlatacak eğitimli kişilere ihtiyaç 
vardır. 

İşte bu amaç için 1930’da Mustafa Ke-
mal’in direktifl eri ile yurt dışına her dal-
da öğrenim amacıyla gençler yollanır. 
Ekrem Akurgal da bu öğrenciler arasın-
dadır. 1932’de Almanya’ya gider. Başladı-
ğı klasik arkeoloji öğrenimini başarılı bir 
biçimde bitirir. 1941’de doktorasını ta-
mamlayarak çok sevdiği ülkesine döner.

Arkeolojide Bir Ekol Kurdu

Ülkeye döndükten kısa bir süre sonra, 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğraf-
ya Fakültesindeki 40 yıl sürecek öğret-
menliğine başlar. 1981’de emekli olduğu 
zaman, her bilim adamına nasip olmayan 

bir onuru yaşar. Ülkemizin çeşitli yerle-
rindeki üniversitelerde görev yapan ve 
onun yetiştirdiği 23 bilim adamı vardır. 
Onlarla hep gurur duymuş, her ortamda, 
her fırsatta onlardan söz etmiş ve onları 
bilimsel çalışmalara özendirmiştir. O yıl-
lar için gerçekten kıymetli bir durumdur 
bu.

Yeni kurulan üniversitelerin neredeyse 
tüm “Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalları”-
nın öğretim kadrolarını oluşturan genç 
bilim adamları, Ekrem Hoca’nın öğren-
cileridir. Türk arkeolojisinin son 20 yılda 
kazandığı uluslararası başarısının kuşku-
suz öncüsüdür. 

Bir bilim adamında olması gereken gü-
zel hasletler onun bünyesinde toplanır. 
Bilimsellik onun yaşamında “olmazsa 
olmazların” başında gelir. Akademik ka-
riyerde, doktoradan sonra doçentlik ün-
vanını tez yazarak alan ilk bilim adamla-
rımızdandır.
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1949’da profesör, 1957’de yaptığı ulusla-
rarası bilimsel çalışmaları ile “Ordinaryus 
Profesör” olan Akurgal, birçok yabancı bi-
limler akademisini, arkeoloji enstitülerini 
asli ve şeref üyesi olarak onurlandırmış-
tır.

Hocaların Hocası

Anadolu’nun arkeoloji, tarih ve sanat ala-
nına ömrünü adayan biridir. Anadolu kül-
türünü en iyi tanıtan bilim adamıdır.

Çalışmaları, kendisi de bir uzman arkeo-
log olan ve sağlığında en yakın asistanlı-
ğını yürüten eşi Meral Akurgal tarafından 
sürdürülmüştür. Türkiye’de arkeoloji bö-
lümlerinde akademik olarak görev yap-
mış ve yapmakta olan birçok Arkeolog’un 
hocasıdır. Bu yüzden “Hocaların Hocası” 
olarak anılır. Hayatta iken Avrupa’da yedi 
akademiye üyedir ve ayrıca dünyadaki 
pek çok bilimsel kuruluşun şeref üyesidir.

Likyalılardan başlayan bilimsel çalışma 
serüveni, daha sonra Hitit, Frig, Urar-
tu ve İonia uygarlıkları ile devam eder. 
1950’de “Geç Hitit ve Frig Sanatı” üzerine 

yazdığı yazılar bugün hâlâ önemini koru-
yan önemli çalışmalardır.

Ege’de Foça (Phokaia), Çandarlı (Pitane), 
Çeşme - Ildırı Erytrai ve Smyrna / Bay-
raklı - Tepekule Höyüğü antik kentlerini 
ortaya çıkarır. Ölümüne dek uzun süre 
Bayraklı - Eski İzmir kazılarını yürütür. 
Eski Yunan, Hitit – Hatti ve eski Anadolu 
Uygarlıkları üzerine çeşitli dillerde sayısız 
eseri yayınlanmıştır. 

Batı uygarlığının kökeninde, Anadolu 
topraklarında yüzlerce yıl yaşamış kadim 
kültürlerin olduğunu iddia eder.

Konferansları ve Ödülleri

Avrupa ve Amerika’nın çeşitli üniversite-
lerinde konuk profesör olarak dersler ve 
konferanslar verir. Arkeolojiyle ilgili he-
men hemen tüm uluslararası kurumların 
üyeliklerine seçilmiştir.

Batı dünyasında ülkesinin adını her or-
tamda tanıtır ve arkeoloji biliminin Tür-
kiye’de de çağdaş bilimsel kaliteyi yaka-
lamasına yardımcı olur. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde Princeton, Almanya’da He-
idelberg ve Berlin, Avusturya’da Viyana 
ve İtalya’da Pisa üniversitelerinde verdiği 
derslerle başarısını her yerde gösterir. 

1972’de Almanya Yıldızlı Büyük Liya-
kat Nişanı, 1986’da İtalya Kumandanı, 
1987’de Fransa Légion d’honneur Subayı, 
Federal Almanya Goethe Madalyası, Tür-
kiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Büyük 
Ödülü, İtalya Premio Internazionale “I 
Cavalli d’Oro di San Marco” devlet nişan-
ları ve ödüllerine layık görülür.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun (Tİ-
HAK) kurucu üyesidir. Önemli bilimsel 
bir yayın olan Anatolia dergisinin kuru-
cusudur. İlk defa 1948’de başladığı kazı 
çalışmalarını ömrünün sonuna kadar 
sürdürür. 

Akurgal, 2002 yılında İzmir’de vefat eder. 
30 yılını verdiği Smyrna kazısına gömül-
me isteği ne yazık ki yerine getirilemez. 

Gayretli çalışmalarından ötürü kendisini 
minnetle anıyoruz.
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Anadolu’nun arkeoloji, tarih ve sanat 
alanına ömrünü adayan biridir. Anadolu 
kültürünü en iyi tanıtan bilim adamıdır... 

Batı uygarlığının kökeninde, Anadolu 
topraklarında yüzlerce yıl yaşamış kadim 

kültürlerin olduğunu iddia eder.
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GELENEKSEL SANATLARIMIZ

eleneksel Sanatlar” köşemizin bu 
ayki konuğu “Dokuma Sanatı”. Do-

kuma tekniğinin ilk olarak ne zaman ve ne-
rede başladığı tam olarak bilinmese de, Orta 
Asya’da başladığı kabul edilir. Birçok medeni-
yete ev sahipliği yapan Anadolu’nun, çeşitli 
bölgelerinde bugün hala geleneksel olarak 
devam ettirilen dokumalar, geçmişin izlerini 
yansıtır.

Dokumacılığın Tarihçesi

Dokuma, korunma ihtiyacıyla başlayan ve 
insanoğlunun en erken çağlardan bu yana 
sürdürdüğü en kalıcı el sanatlarındandır. 
İnsanlar, eski zamanlardan beri, giyimin ha-
yatlarında önemli bir yeri olduğunun bilinci 
içinde yaşamışlardır. Giyim için gerekli olan 
dokumacılığın başladığı tarih ve nerede oldu-
ğu kesin olarak bilinmese de, bazı kayıtlara 
ve yapılan kazılara göre, önce Mısır’da sonra 
Orta Asya’da olduğu sanılmaktadır. Dokun-
muş kumaşların M.Ö. 6500 yılında kullanıl-
dığına dair arkeolojik buluntuların olması, 
dokumacılığın günümüzden en az 8000 yıl 

kadar önceleri de bilindiğini ortaya koymak-
tadır. 

Orta Asya’dan yayılan medeniyet öncüle-
rinin, bildiklerini gittikleri yerlerdeki yerli 
halka öğretmeleri sonucu, oradaki birikim ile 
birleşerek bu yerlere has büyük medeniyetler 
meydana gelmiştir. Orta Asya’da başlayan do-
kumacılık buradan göçlerle etrafa yayılmıştır.

Dokumacılığın Anadolu’ya, Müslüman Oğuz 
boyları tarafından gelmiş olması muhtemel-
dir. Daha sonra Selçuklular tarafından Ana-
dolu’da devam etmiş, Osmanlılarla bugünün 
Türkiye’sine gelmiştir. 

Dokumacılığın en önemli yayılma merkezleri; 
Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Babil ve Asur 
bölgeleridir. Bu bölgelerde yapılan kazılarda 
elde edilen eserler dokumacılığın tarihinin 
aydınlanmasına yardımcı olmaktadır.

Dokuma Nedir? 

İlk insanlar iki çatal sopa üzerine uzun yatay 

bir sopa yerleştirmek ve üstünden çözgü ip-
leri sarkıtılıp her birinin uçlarına ağır taşlar 
bağlamak suretiyle, aralarından el yardımı 
ile atkı ipliklerini çapraz olarak geçirmişler-
dir. Daha sonra bu ilkel yöntem geliştirilerek 
farklı teknik ve araçlarla yapılan dokumalar 
ortaya çıkmıştır.

Dokumada en az iki iplik grubunun kenetlen-
mesi söz konusudur. Bu ipliklerden dokuma 
boyunca giden dikey ipliklere ‘Çözgü’, ‘Arış’, 
‘Eriş’ veya ‘Direzi’, çözgülerin arasından ge-
çen ve dokumanın enini oluşturan yatay ip-
liklere de ‘atkı’ veya ‘argaç’ denir.

Malzemenin Elde Edilişi ve    
Kullanılan Araçlar

İlk insanlar vücutlarını dış etkenlerden koru-
mak için hayvan postları ve deriyle daha son-
rada bitki sap ve lifl eriyle dokuma yapmayı 
öğrenmişler. Bitki saplarıyla başlayan doku-
macılıkta elde edilen lifl er uzun olmadığın-
dan dokumaya elverişli değildi.  Bitkisel veya 
hayvansal lifl erin birbirine eklenerek iplik 

“G

Selda Kavas - El Sanatları Öğretmeni selda.kavas@hotmail.com

EL EMEĞİ, GÖZ NURU

DOKUMA SANATI

Çarpana (Kolon) Dokuma Halı Dokuyan Kadınlar Ahşap Kilim Kirkiti

Kirman (Kirmen) ve İğ 

Dokuma Tezgahı (Dastar) 
Üzümlü Köyü-Fethiye 
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DOKUMA

ntik devirde üç 
çeşit dokuma 

tezgâhı kullanılmıştır. 
Bunlar; 

‘Uçları Ağırlıklı Dikey 
Dokuma Tezgâhları’, 

‘Yatay Yer Tezgâhları’ 
ve ‘Alt ve Üst Kirişlere 
Sahip Dikey Dokuma 
Tezgâhları’dır. 

Anadolu’nun çeşitli 
yörelerinde şekillerine 
göre değişik dokuma 
tezgâhları kullanılmak-
tadır. 

Kirkitli Dokumalar-
da Kullanılan Tezgah 
Tipleri; 

Yatay Tezgâh (ko-
nar-göçer tezgâh, yer 
tezgâhı), 

Gelişmiş Dikey Tezgâh 
(kilim ve halı tezgâhı), 
ve Dikey Tezgâh (ıstar, 
ipağacı, mazman)’ dır. 

Kumaş Dokumala-
rında Kullanılan 
Tezgah Tipleri; 

Kamçısız Tezgahlar, 

Kamçılı Tezgahlar, 

Çukur Tezgahlar, 

Armürlü Tezgahlar ve 

Jakarlı Tezgahlardır.

yapılması,  istenilen uzunlukta dokumalar 
yapma olanağı vermesi bakımından önemli 
bir buluş olmuştur. Önceleri sadece rutubet, 
nem ve soğuk gibi doğal şartlardan korun-
mak amacıyla, sonraları ise bu durum deği-
şerek yaygıları süsleme ve dekoratif amaçlı 
kullanmaya başlamışlardır. 

Dokumacılığın başlangıcı koyunun ehlileşti-
rilmesi ve buna bağlı olarak yünün elde edil-
mesi ile ilgilidir. Malzeme olarak başlangıçta 
kullanılan saz ve bitki lifl erinin yerini M.Ö. 
800’lerde Yakın Doğu’da, gerçekleştirilen 
hayvanların ehlileştirilmesinden sonra yün 
almıştır. Neolitik çağın sonlarına doğru hay-
vanların ehlileştirilmesiyle yün kullanımı ve 
iğ, çıkrık gibi aletlerin geliştirilmesiyle bü-
kümlü iplikler elde etmeye başlamışlardır.

Geleneksel yöntemle yünün iplik haline ge-
tirilmesinde kullanılan ‘Kirmen’, ‘İğ’, ‘Öreke’ 
ve ‘Teşi’ gibi isimler ile adlandırılan alet, ta-
rih öncesi çağlardan beri şekli pek değişme-
yen nadir aletlerden bir tanesidir...

Dokumanın çeşidine ve kullanım alanına 
göre kirmenlerde eğrilen yünler tek veya çift 
kat haline getirilmektedir. Bu işleme ‘ip bük-
me’ veya ‘eğirme’; eğrilen yünün iki katını 
birbirine yeniden büküm vermek için kulla-
nılan tahta tezgâhlara ise ‘çıkrık’ denilmek-
tedir. 

Ayrıca havlı ve havsız dokumalarda ara geç-
kilerini ve motifl eri oluşturmak atkı sıklığını 
sağlamak,  gergin çözgü ile kenetlenen atkı 
sıralarını sıkıştırmak için ağaçtan,  hayvan 
kemiklerinden,  hayvan dişlerinden veya 
demirden yapılmış,  tarak biçimindeki diş-
leri, atkı (eriş) iplerinin arasına rahatça gi-
rebilecek açıklıkta olan ‘kirket’ ya da ‘kirkit’ 
adı verilen araç kullanılmaktadır. Kumaş 
dokumalarda çözgü iplikleriyle atkı iplikleri-
nin bağlantı yapabilmesi için,  atkı ipliğinin 
ağızlığın içinden geçmesini sağlayan alete 
ise ‘mekik’ adı verilmektedir. Keten, yün ve 
benzeri malzemeler eğrilip ip haline getiril-
dikten sonra dokuma tezgâhlarında dokun-
muşlardır. 
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avanın tertemiz, gürültüsüz ve yeni 
doğan güneşin merhaba dediği bir sa-
bahın seherinde; yatağınızdan kalkıp, 

pencereyi açtığınızı hayal edin. O tertemiz ok-
sijeni solumak, ardından inekten sütün sağıldı-
ğını görmek, tavuğun yumurtladığı yumurtayı 
alıp kaynayan suya atmak ve yanınızda gezen 
tavuklardan birinin akşam mangalda et olarak 
önünüze gelmesi... 

Bunların hepsine bir de samimi insan ilişkileri-
ni ekleyin. İşte Dağyoncalı Köy’ü böyle bir yer. 
Hayallerinizdeki yer yani.

Göç Ederek Gelmişler

Bu köyün bulunduğu yerin yıllar önce mera 
olarak kullanıldığı ve sonradan insanların bu-
ralara yerleştiğini öğreniyoruz. Köy muhta-
rı Mustafa Taşkan ile sohbetimiz esnasında 
Dağyoncalı Köy’ü  hakkında epeyce bilgi sahibi 
olduk. Bizi hem gezdirdi, hem de bize köy hak-
kında detaylı bilgiler verdi.

Bu köye ilk yerleşenler, 1890 yılında Balkan-
lar’dan gelen göçmenler olmuş. Sonraki yıllar-
da, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz’den de 
göç almış. 

Sakarya merkeze 14 km uzaklıkta. Serdivan 
merkeze ise bir kaç km. 2 saat aralıklarla bele-
diye otobüsleri geçiyor. Bu da size şehre yakın 
ama şehrin dışında doğal bir hayat vaat ediyor.

Şehre Yakın Doğal Hayat

Serdivan’ın bir çok köyü gibi buradan da arsa 
almak isteyen çok kişi var. Aslına bakarsanız 
oldukça cazip bir fikir bu. İstanbul’un, Kocae-
li’nin ya da İzmir ve Ankara’nın bütün keşme-
keşliğinden uzaklaşıp; doğal bir hayatı, şehre 
yakın, gelişmiş ve altyapı sorunu olmayan bir 
yerde yaşama düşüncesi son derece akıllıca.

Köyün iklimi, Karadeniz ikliminin etkisinde. 
Köyün ekonomisi, tarım ve hayvancılığa daya-
lı. Tarım alanında fındık ön planda. Köy, o sı-
caklığını hiç bozmamış samimi bir halka sahip.

Günün Çoğu Tarlada

Sabahı namazla karşılayan köylüler, sıcak çor-
balarını kaşıkladıktan sonra, traktörleri ile tar-
lalarına çalışmaya gidiyor ve akşam karanlık 
çökene kadar işlerini tamamlamaya çalışıyor-
lar. Özellikle fındık zamanı, günün çoğu tar-
lalarda geçiyor. Güçleri yettiğini kendileri ya-

DAĞYONCALI KÖYÜDAĞYONCALI 
HER ŞEY DOĞAL, HER ŞEY GÜZEL

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com
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pıyor, yetemediği durumda -başkalarının da 
rızkına vesile olmak adına- dışarıdan işçi tu-
tuyorlar. Tarlaları evlerine yakın olanlar daha 
şanslı. Alın teri ile kazanılan ve helalliğinden 
kuşku duyulmayan kazanç elbette bereket de 
getiriyor.

Yazları köy meydanında, kahveci, berber, bak-
kal ve çalışamayacak kadar yaşlı olan insanlar 
ve çocuklar dışında hemen hemen kimse kal-
maz. Sabahın erken saatlerinde herkes işinin 
peşine düşer.

Sessiz sakin hayat, doğal ürünler, stresten 
uzak yaşam, temiz hava... Dördü bir arada, 
hayat iksiri olur adeta. Ömrü bereketlendirir. 

Köylerde akrabası olan veya bir şekilde yolu 
köye düşen hemen herkes köy hayatına öze-
nir. Kendi ürettiklerini tüketen, bütün besin-
lerin doğal olanını tercih eden, dinç, sağlıklı 
insanlar özenilmeyecek gibi değildir çünkü.

Bir Başkadır Köy Hayatı

İki üç komşu evin hanımı birleşip yardımla-
şarak, odun ateşinde ekmekler, yufkalar ve 
gözlemeler yaparlar. Daha sonra sıcak sıcak 
çıkan yufkaları ve gözlemeleri hoş sohbetler 
eşliğinde yerler. Çevreye kat kat dizilen yuf-
kalar ve gözlemeler mis gibi kokular yayar. 
Sonra mahalleliye ikram edilir bunlar. Çünkü 
göz hakkı diye bir şey vardır ve buralarda çok 
önemlidir.

Kalan odun ateşleri ile de çay demlenir. Oh 
mis gibi. Bir başkadır köy ortamının komşu-
lukları sanki hepsi birbiri ile akraba, o kadar 
kaynaşıp benimserler.

Köy hayatının güzellikleri anlatmakla bit-
mez. Kışın kar güzelliğini mi anlatalım, yoksa 
gençlerin kızaklarla buz üstünde kaymasını 
mı? Âşık oynamasından mı bahsedelim, yok-
sa köy kahvehanelerindeki muhabbetten mi?

Mis gibi köy ekmeği kokusu, tavukların altın-
dan aldığımız tazecik yumurtalar, yeni sağıl-
mış sıcacık süt. Yağmur yağdığında toprağın 
ve yağmurun birleşiminden çıkan o eşsiz 
koku. Bahçede yetişen biberler, domates-
ler, salatalar... İnsan kendini köydeyken çok 
farklı hisseder. Köyde yaşamak iyi niyettir, 
safl ıktır ve güçlü kalmaktır. Tandır ekmektir. 
Tereyağlarıdır. Bir şeyi söylerken “doğal” sıfa-
tı eklemeye gerek duymadığınız yerdir. Sağ-
lıklı olmaktır. Güzelliklerinin hepsini anlattık 
diyemeyiz, öteki güzelliği “beni unuttunuz 
mu?” diye hesap sorar insana. 

Bunca doğal ortamın değeri hasret kalınca 
daha iyi anlaşılıyor. Eğer bu güzellikleri öz-
leyen varsa Dağyoncalı Köyü’ne uğramasını 
tavsiye ederiz. 

 Biz Serdivan Ajans olarak Dağyoncalı’yı çok 
sevdik. Sizin de seveceğinize eminiz.

DAĞYONCALI KÖYÜ

Köyde yaşamak iyi niyett ir, safl ıktır ve güçlü kalmak-
tır. Tandır ekmektir. Tereyağlarıdır. Bir şeyi söylerken 

“doğal” sıfatı eklemeye gerek duymadığınız yerdir. 

“

“



SerdivanAjans Ocak20168

RÖPORTAJ

izin önemli bir iktisatçı kimliğiniz var, 
ama hatıralarınız da en az iktisatçı kimli-
ğiniz kadar kıymetli.

O yetiştiğim, gördüğüm dünün güzel insanlarından 
kaynaklanıyor.

Hem tanıklığınızı, hem de onlara dair kanaatle-
rinizi ben çok önemsiyorum. Zaten bu hususta 
muhtelif eserler de verdiniz. Buradan başlaya-
lım dilerseniz. Nasıl bir evde ve mahallede bü-
yüdünüz hocam?

Aile içi eğitim çok önemli, her şey ailede başlıyor. Bu 
da,  iyi bir anne ve babadan Dünya’ya gelmekle müm-
kün olacak, ama bu bizim elimizde değil ki. Babam 
Abbas Sayar, Yozgat’tan İstanbul’a içgüveysi geldi. 
Dedemin İstanbul’da kurulu bir düzeni, Fatih, Hır-
kaışerif ’te bir fakirhanemiz vardı. 

Annemle evlendi ve babam o eve yerleşti. Dolayısıyla 
ben dedem Yusuf Bahri [Nefesli] Efendi’nin koruyucu 
kanatları altında o evde büyüdüm. Zaman içerisinde 
gördüm ki, bu bir Allah’ın bir lütfu, ikramı imiş bana. 
Dedem, Fatih’in türbesini bekleyen insan-ı kâmil, 
Ahmed Amiş Efendi Hazretleri’nin bağlılarındandı. 
Kendisi, yıkılmakta olan bir monarşinin son kuşa-
ğından bir öncesine mensuptu. Sırlı, gizli bir insandı. 

1930’ların iktisadi şartları içerisinde, neden muhafa-
zakâr bir semt olan Fatih’te ev satın aldığının sırrını 
yıllar sonra çözdüm. 

Hâkim olan dedeniz değil mi?

Hâkim olan, evet. Darülfünun (şimdiki İstanbul Üni-
versitesi) Hukuk Fakültesi’nden 1911 veya 1912’de 
mezun oluyor. Üniversiteden mezuniyetine mütea-
kip devlet kadrolarında hâkim olarak çalışıyor. 1939 
senesinde emekli oluyor. 1940’ta, bugünkü Fatih, 
Hırkaışerif ’teki evimize yerleşiyor. 

Dedem muntazam öğlen namazlarını Fatih Camii’nde 
kılar ve hemen Fatih’teki Ali Emirî’nin Millet Kütüp-
hanesi’ne gider, orada yazma, basma tasavvufi eserle-
ri okur, onların içerisinde gönlüne kayan eserler olur-
sa onları istinsah ederdi. Osmanlı bürokrasinin yazısı 
olan ‘rika’ ile yazardı. Benim şahsi kitaplığımda de-
demden intikal eden kitaplar arasında, onun istinsah 
ettiği tasavvufi eserler vardır. 

Bunların arasında ilginç bulduğunuz, özel bir 
çalışma var mı?

Bunlardan bir tanesi çok şaşırtıcıdır, Şeyh Bedred-
din’in Varidat’ını istinsah ettiği nüsha daha ben 
üniversitedeyken dikkatimi çekmişti. Özgün metin 

Röportaj: Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

Fotoğrafl ar: Şaban Soylu

“40 ODALI EVİN 
SADECE 2 ODASINDA 

OTURUYORUZ”

S

Tanpınar’ı, Yahya Kemal’i okumak çok önemli, zira  divan şiirine, Türk tarihinin 
sürekliliğine açılan birer penceredir onların yazdıkları. 40 odalı evin 2 odasın-

da oturmanın anlamı yok. Kelimeleri ne kadar yayarsanız, maddeye nüfuzunuz 
o kadar kuvvetli olur, dünyayı ihata edebilme gücünüz de o kadar artar.

Ahmed Güner 
Sayar Hoca, tam 
bir Osmanlı 
beyefendisi. 1946 
doğumlu. İktisat 
profesörü. Beykent 
Üniversitesi’nde 
hoca. İlerleyen ya-
şına rağmen gayet 
dinç ve oldukça 
zeki. Döneminin 
önemli insanları 
ile yakın ilişkiler 
kurmuş biri. Ken-
disini Kadıköy’deki 
evinde ziyaret 
ettik ve çok keyifl i 
bir sohbet gerçek-
leştirdik. 

Yapısal ola-
rak, babam 

rind meşrep. 
Yunanca 

tabirle söy-
lersem ‘diyo-
nizyak’. Biraz 
daha açayım, 
belki Neyzen 
Tevfik’in bir 

evladı olsay-
dı o babam 

olurdu.

“

“
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A. GÜNER SAYAR

Arapça idi. Şimdi ben Şeyh Bedreddin üze-
rine çalışıyorum. Şeyh’i anlamaya çalışırken, 
neden dedemin kitapları arasında bu eser 
vardı? Onun sırrını çözmeye çalışıyorum. Di-
yeceğim şu ki, benim Şeyh Bedreddin üzerine 
çıkış noktam, evden sokağa çıkmakla gerçek-
leşmiştir. Yıllara açılan, sabırlı ve temkinli 
bekleyişin neticesi,  herhalde bu kitap çalış-
mamla kayda değer bir şekilde neticelenece-
ğini umuyorum. 

Tapu El Değiştirmez

Evet maalesef. Siz Hırka-ı Şerif civarın-
da büyüdünüz değil mi?

İlk mezun olduğum ilkokul, Hırkaışerif İlko-
kulu’dur. Fatih’te dededen kalma evimiz var. 
Bizim iktisadi maddeye yaklaşımımız, servet 
anlayışı içerisinde değil, mülk anlayışı içeri-
sindedir. Bizim için önemli olan tapudur ve 
o tapu el değiştirmez, muhafaza edilir. Do-
layısıyla mülk edinme çok önemlidir. Çünkü  
servette, mini - maks, dolayısıyla, katı bir çı-
kar anlayışı vardır. Minimum maliyet, maksi-
mum kâr. Bir çıkar beklenir orada. Mülk anla-
yışında ise, toplumun bekası söz konusudur. 
Mülk’te adalet, denge, tarih ve mirasın dağıl-
madan kaptan kaba boşalması söz konusu-
dur. Mülk, neticede millete vakfedilir. Kişisel 
çıkar bu hesapları yapamaz.

Babam ‘Rind Meşrep’

Babanız ile ilişkiniz nasıldı?

Babam Abbas Bey merhum, çok cevherli bir 
insan, aynı zamanda çok iyi bir şairdi. Allah, 
O’nu bu dünyaya şair olarak getirmiş, hariku-
lade şiirleri var. Fakat yapısal olarak, babam 
rind meşrep. Yunanca tabirle söylersem ‘di-
yonizyak’ bir hayatı benimsemiş. Biraz daha 
açayım, belki Neyzen Tevfik’in bir evladı ol-
saydı o babam olurdu. O’nun gibi coşku dolu 
şiirleri var. 

Yayınlandı mı peki bu şiirler?

Yayınlandı. 2002 senesinde kitap halinde çık-
tı. Ötüken yayınları arasından ‘Şiirler’ adıyla 
yayınlandı. 

Necip Fazıl Çevresinde Bir Numara

Babam, 1945’lerle İstanbul’a gelince Necip 
Fazıl çevresine katılıyor. Bugün rahatlıkla 
iddia edebilirim ki, o zamanlar ismi pek bi-
linmeyen Necip Fazıl’ın, 1945’de başlayan 
Büyük Doğu çevresinde, şiirleri yayınlanan 
ilk kuşak şairleri içerisinde babam bir numa-
radır. Babamla Necip Fazıl arasında çok muh-
teşem bir bağ vardır, bunu kimse bilmez. Şu 
kadar söyleyeyim, bizim memleket Yozgat, 
Necip Fazıl Bey, Yozgat’a geldiği zaman ilk 
sözü şu olmuş: “Abbas nerede?” Ben bunu du-
yunca sevindim ve dedim ki: “Necip Fazıl’dan 
kalacak bu ikrâm bana yeter”

Döneminizin çok önemli münevverleriy-
le yakınlığınız var. Onlardan bahseder 
misiniz?

Ben, Osmanlı’nın son kuşak münevverlerine 
yetiştim, onlar hayattaydılar. Yani 1900 do-
ğumlular. Ben onlara yetiştiğim zaman, onlar 
70 yaş çizgisine doğru yaklaşıyorlardı. Onlar-
la can sohbetlerde bulundum. Birebir sohbet 
ettim ve onlardan çok istifade ettim. 

Allah İçin Konuşurlardı

Sevdiler, sevdim. Onların cennetlerine gir-
dim ve çok bilgi devşirdim. Yazılı olmayan 
bilgilere eriştim ve bu beni, başka yerlere gö-
türdü, başka yerlere sürükledi. Eşya ve insan 
algımda çok önemli değişikler yaptı. Çünkü 
o insanlar, doğru insanlardı. Çıkar peşinde 
koşan insanlar değillerdi. Allah için konuşur-
lardı,  konuşurken karşısındakinden bir şey 
beklemek için konuşmazlardı. 

Aramızda 50 yaş fark olmasına rağmen, beni 
adam yerine koyarlardı. Öyle büyüklük, sen-
lik-benlik yok, çok mütevazı insanlardı. Hiç-
bir zaman enaniyet batağına saplandıklarını 
görmedim. Ben şuyum, ben buyum yok. Ama 
cevherli insanlardı. Deha sahibiydiler, çok 
eser verdiler, bunları yerinde gördüm, bu da 
ister istemez çalışmaya itti beni.

İngiltere’ye gittiğiniz dönemden bahse-
delim dilerseniz, o zamanki gördükleri-
nizden hareketle nasıl bir Batı tablosu 
çizersiniz bize?

Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Ülkem-
de yaptığım iktisat tahsili beni tatmin etme-

Ben, Osmanlı’nın son kuşak münevverlerine yetiştim, onlar hayat-
taydılar. Yani 1900 doğumlular. Ben onlara yetiştiğim zaman, onlar 
70 yaş çizgisine doğru yaklaşıyorlardı. Onlarla can sohbetlerde bu-

lundum. Onların cennetlerine girdim ve çok bilgi devşirdim.

“ “
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di. Bugün sosyal bilimlerde, başta iktisat, 
sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler 
okuyanlar, mezuniyetleriyle ciddi bir buna-
lıma düşerler. Nice kıymet, nice parlak zekâ 
yaptığı tahsilde aradığını bulamıyor, yorulu-
yor. Böyle bir duyguyla, ben iktisat meselesi-
nin künhüne erebilmek için, iktisat bilgisinin 
neş’et ettiği ilk alana, İngiltere’ye nüfuz et-
tim. 

Milli Eğitim Bakanlığı İngiltere’ye talebe 
gönderecekti, sınava girdim ve kazandım. 
Sonradan gördüm ki, benim İngiltere’ye gi-
dişim çok yerinde bir yolculukmuş. Ne ya-
pacağımı biliyordum. İktisadi düşünce tarihi 
üzerine odaklanacaktım. Nasıl yorumlarsınız 
bilmem, Keynes’in öğrencisi, zamanının ya-
şayan en mühim bir iktisat metodolojisti ve 
saygın düşünce tarihçisi T.W. Hutchison’ın 
öğrencisi oldum. Sözlerimin kıymet hükmü, 
onun için kaleme aldığım, 2012 yılında ya-
yınlanan kitap çalışmasında bulunacaktır.

Süt Vahiy, Sütlaç Akıl

İngiltere günleri benim hayatımı değiştirdi. 
Çünkü o döneme kadar Türkiye’de hep mistik 
-manevi yetişmiştik, maddi dünyayı anlaya-
mıyorduk. Meğerse hayat, bir yumurta me-
taforuyla anlaşılması gerekirse, yumurtanın 
akıyla sarısı imiş. Biz metafizik yerden, sarı-
dan beslendik, ama aklın rehberliğinde, dün-
yaya ait bilgilerimiz zayıftı. Hâlbuki Kur’an 
bize akletmeyi emrediyor. Allah süt veriyor, 
ama sütlaç vermiyor. Süt akılsa, fonksiyonel 
aklı da Allah kulundan istiyor.

İnternetle aranız nasıl hocam?

Çok acemice ama hamdolsun bir makalemi 
yazabilecek kadar kullanabiliyorum, e-posta 
gönderebiliyorum. Cep telefonunu kullan-
mam da öyle!

En son ne zaman sinemaya gitmiştiniz?

Birkaç sene oluyor. Güzel filmler olduğu za-
man izlemeyi severim. Ama bu aralar birçok 
şeyden koptuk, daha kitabi olduk. Sokaktan 
eve döndük. Yani, şu son günlerdeki hayat 
çizgim; daha fazla okumak, daha fazla yaz-
mak, daha fazla sohbet ve insanlara kavuş-
maktan ibaret.

Hazırladığınız bir çalışma var mı bu ara-
lar?

Var. Şu an da basıma hazır hale gelmiş bir Hil-
mi Yavuz çalışmam var. O, 95 senelik Cumhu-
riyet’in entelektüel hayatı içerisinde, Osman-
lı münevverinden Cumhuriyet’in aydınına 
dönüşünün travmalarını, sıkıntılarını, dar 
boğazlarını, kısaca münevverin kayboluşunu 
anlatıyor. Ben de O’nu anlatmaya çalıştım. 
Bu çalışmamı Hilmi Yavuz’a 80. yaş gününde 
hediye edeceğim, nasip olursa. 

Bütün gün size kalacak olsa bunun ne 
kadarını kitap okumaya ayırıyorsunuz?

Hepsini ayırıyorum.

Yani, normal ihtiyaçlarınız dışındaki 
bütün vakitlerinizi kitap okumaya mı 
ayırırsınız?

Bütün bir gün okumak, yazmak. İstediğim de 
bu! Bunu yapmaya çalışıyorum.  

Nasıl bir kitap okuma şekliniz vardır?

Santranç oyuncularını bilir misiniz? Çok iyi 
bir satranç oyuncusu mesela Spaski 20 kişiyle 
oynarmış eş zamanlı olarak.

Allah Allah.

Ben de 6-7 kitabı eş zamanlı, kaybolmadan 
okuyabiliyorum.  

Bu da bir dinlenme çeşididir.

Dinlenme de olabiliyor. Evet, şu anda mesela 
Şeyh Bedreddin üzerine çalışıyorum. O’nun 
üzerine okuyorum.

Ben de onu soracaktım. Hangilerini oku-
yorsunuz şuan?

Neyi araştırıyorsam onu okuyorum. Bula-
madığım kitapları ki kütüphanem zengindir, 
ama İSAM’a gidiyorum. Orada muntazam ça-
lışıyorum.

Neden Tanpınar Çok Seviliyor?

Türkiye’nin şuan en büyük ihtiyacı ne-
dir?  

Türkiye akordeon gibi genişleyecekse, böyle 
önlenemez bir açılımı varsa, bunca sorunu 
içerisinde aydından münevvere geçmeli, bu 
nedenle de dile yatırım yapmak zorundayız.  
İhtiyacımız olan şey, bir entelektüel olarak, 
dilimizi iyi öğrenmek, daha fazla kelime ile 
konuşmak ve 
yazabilmek. 

Azeriler me-
sela, biz 100 
kelimeyle ko-
nuşuyorsak , 
onlar 130 ke-
limeyle, 150 
kelimeyle ko-
nuşuyor. Bu 
bir zenginlik 
bence. Anado-
lu Türkçesi’n-
den de kelime 
almak lazım. 
Divan şiirine 
de taşınmak 
lazım. Bunun 
bir faydası da 
İngilizceyi daha 
iyi öğrenmektir. 
Kendi dilinizi 
iyi öğrenirseniz, 

yabancı bir dili öğrenmeniz de kolaylaşır.

Onun için kamus, namustur. Kelime hazine-
sinin genişletilmesi lazım. Neden Tanpınar 
seviliyor? Çünkü yazılarında istihdam etti-
ği kelime sayısı çok zengin. Ayrıca edebi bir 
üslubu yakalamış. Sokaktaki insan 300 - 500 
kelimeyle konuşuyor. İngiliz ise sokakta, çok 
daha kelime ile konuşuyor. Yahya Kemâl Bey, 
şiirlerinde derunî ahengi yakalamış, deha sa-
hibi bir tarih filozofu aynı zamanda. 

Tanpınar’ı, Yahya Kemal’i okumak çok önem-
li, zira  divan şiirine, Türk tarihinin sürek-
liliğine açılan birer penceredir onların yaz-
dıkları. 40 odalı evin 2 odasında oturmanın 
anlamı yok. Kelimeleri ne kadar yayarsanız, 
maddeye nüfuzunuz o kadar kuvvetli olur, 
dünyayı ihata edebilme gücünüz de o kadar 
artar. Bizlerse,  40 odalı bir evin, 2 odasında 
oturuyoruz ve anti-madde zihniyetin ipotek 
altında tuttuğu düşünce dünyamızda, yaşadı-
ğımız çöl kuraklığını hayatın ta kendisi zan-
netmek gafl etiyle kendimizi mesut zannedi-
yoruz.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Bireysel olarak, ekonomi ile olan ilişkimize 
dikkat edelim derim. Paraya olan yakınlığınız 
ya da uzaklığınız, paranın yaptırım gücünün 
kullanımını potansiyel olarak tayin eder. Pa-
rayı kalbinizin dışında tutup, para size hiz-
met ediyorsa bu çok iyidir. Fakat para, sizin 
gönlünüzün içinde ise, aşağı çökertiyorsa bu 
çok kötü bir durumdur. Bu aynı zamanda, 
Müslüman’ın parayla olan imtihanıdır. Aslın-
da bu, ateşten bir gömleği giyip, giymemek 
meselesidir. Giyenlerin durumuna gelince: 
Bunun için Cuma suresinin 11. Ayetine iyice 
nüfuz etmek, içselleştirmek lazım. Öyle te-
fekkür etmeden, okuyup geçmekle olmaz.

RÖPORTAJ
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BİLİŞİM

KISA KISA
iOS 9.2 Yayınlandı
Apple, uzun bir süredir Beta 
testlerini yaptığı iOS 9.2 
güncellemesinin Final sürü-
münü yayınladı.

Sabunla Yıkanabilir 
Telefon 

Japonlar ilk defa sabuna da-
yanıklı bir telefon üretti.

Göz ile Kontrol 
Edilebilen Telefon

LG’nin ürettiği G5 modeli 
göz ile kontrol edilebiliyor.
Sıradaki modelinde parmak 
izi okuyucunun yanında ke-
sin olmayan bilgilerle retina 
tarama özelliği de ekleyecek.

Ücretsiz Kodlama Dersi, 
Hem de Apple’dan

180 ülkede bir hafta boyun-
ca gerçekleştirilen projede 
100 milyondan fazla kişiye 
ulaşıldı.

360 Derece Boks

Showtime televizyon kanalı 
maçı, 360 derece yayınladı. 
Ayrıca maçı yine 360 derece 
olarak YouTube’da izlemek 
mümkün.

10 TB’lık Disk Piyasada

Geçtiğimiz haziran ayında 
tanıtılan Helyum sabit dis-
kin sevkiyatına başlandığı 
duyuruldu. Diskin fiyatı ise 
800$

3B Baskı ile ‘Canlı’
Kan Damarları Yapıldı

Kan damarı gibi besin mad-
delerini taşıyabilen ve ken-
diliğinden kurulan kan hüc-
relerini 3 boyutlu baskı ile 
başarılı bir şekilde yapıldı. 

Sürücüsüz Araç

Küçük bir garajda başarıyla 
sonuçlanan sürücüsüz araç 
teknolojisini yapan George 
Hotz, gerekli cihazları ve 
programlamayı bitirdikten 
sonra düşük bütçeli bir sü-
rücüsüz araç ortaya çıkardı. 
İş teklifl eri alan Hotz, teklif-
leri geri çevirerek projesinde 
devam etmeye karar verdi.

ünya çapında bilgi 
paylaşımı amacıyla 

1989 yılında World Wide 
Web’i icat eden İngiliz bilim 
adamı Sir Berners-Lee, 
20 Aralık 1990 tarihinde 
CERN’de (Avrupa Nükleer 
Araştırma Örgütü) geliş-
tirdiği NeXT bilgisayarı ile 
dünyanın ilk web sitesini 
yayına sundu. 25 yıl önce 
kurulan bu Web sitesi, nasıl 
bir sunucu kurulacağını ve 
başkaları tarafından paylaşı-
lan içeriğe nasıl erişileceğini 

anlatıyor. O zamandan gü-
nümüze hızla gelişen Web 
güçlü uygulamalar, hizmet-
ler ve aklınıza gelebilecek 
herhangi bir konu hakkında 
ki sınırsız bilgi kaynağıyla 
güçlü ve geniş bir dünya 
haline geldi. 

CERN’in sözcüsü ise 
o günlerde sayfayı 
doğrudan düzenleye-
bilmenin inanılmaz ve 
çok gelişmiş bir şey ol-
duğunu söyledi. Şu an 

CERN’de Berners’ın kurdu-
ğu bu Web sitesinin orijinal 
sunucusu bulunuyor. Tekrar 
orijinal adresinde 2013’de 
kurulan web sitesi şu anda 
da kullanıma açık.

ppStore’da yayınlanan Adobe Post, 
telefon üzerinden sosyal ağ payla-

şımlarınıza farklılıklar ve yeni deneyimler 
yaşatmayı hedefl iyor.  

Adobe’un tanıtımını yapıp kullanıma sun-
duğu program, herkesin kullanabileceği 
nitelikte olması ve ara yüzünün Photos-
hop’a benzemesiyle dikkat çekiyor. 

Uygulama ile yüklediğiniz fotoğrafl ara 
metin ve çeşitli grafikler ekleyebilir ve de 
rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. 

Siz istemediğiniz sürece silinmeyen bu 
fotoğrafl arı dilediğiniz sosyal medya hesa-
bınızdan anında paylaşabilirsiniz.

ayatımızın bir parçası olan akıllı tele-
fonların şarj sorunun çözümlerine yeni 

birisi daha eklendi. “Kickstarter” üzerinden 
başlatılan ve kısa zamanda yeterli fon desteği 
toplayan “infinityPV HeLi-on” dünyanın en 
kullanışlı şarj cihazı olma özelliğini taşıyor. 

Esnek bir yapıya sahip olan ve kolayca kıvrı-
larak kabının içine girebilen şarj cihazı, güneş 
enerjisinden güç alıyor. Güneş enerjisi saye-
sinde 2-3 saat arasında içindeki pili ve akıllı 
telefonu şarj edebiliyor. Aynı zamanda bünye-
sinde barındırdığı USB sayesinde akıllı tele-
fonlar haricindeki cihazları da şarj edebiliyor. 
Kolayca cebe sığan 105 gram ağırlığında ki 
cihaz aynı zamanda USB’den de şarj olabiliyor. 
Güneş panelleri koruyucu bir folyo ile koru-
nan ve kullanılan pilin kapasitesi  2.600 mAh 
olan cihaza temmuz ayından sonra 92 euro 
bağışta bulunarak sahip olabiliyoruz.

D

Dünyanın İlk Web Sitesi 

25 YAŞINDA

güçlü ve geniş bir dünya 

Abdulkadir Abuş abdulkadirabuss@hotmail.com

AH

Sosyal Medya DostuGüneş Enerjisi ile

Adobe PostŞarj Edebilirsiniz
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DUR VE BAK

Adana’da bir narenciye fabrikasının yemek-hanesinde iftarı bekleyen işçiler. Menüde biber dolması ve makarna var. 2002

Bangladeşli binlerce kadın ve çocuk sigara sara-rak geçiniyor. 6 yaşındaki Pari günde 1 dolar-dan az kazanıyor. 2011

Beş çocuğuyla bir baba... Fotoğrafçı bu anı çek-tikten 1 yıl sonra Afgan polisi tarafından öldü-rüldü. 2013, Afganistan

1985 yılında Çad’da büyük bir kıtlık olur ve çok 

sayıda kişi açlıktan ölür. Bir cenaze namazı.

Rus bombardımanı sonrası yaşayıp yaşamadığı-

nı bilemediği kardeşine sarılmış bir Gürcü. 2008, 

Gürcistan

Senelerdir Çin işgali altında yaşayan Doğu Tür-

kistan halkı çoluk çocuk ayrımı olmadan zulüm 

ve baskı altında yaşıyor.

Hazırlayan: Abdullah Kibritçi aleminrenkleri@gmail.com
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BELGESEL

BC’nin yeryüzünün destansı hi-
kayesini, hayvanların olağanüstü 

hayatta kalma mücadelesi ile birleştire-
rek aktardığı başarılı bir belgesel. 
Dünyanın en dramatik ve destansı vahşi 
yaşam görüntülerini ve bu görüntüler 
içindeki hayvanların kendilerine özgü 
hikayelerini buluyoruz bu çalışmada. 
Her bölümü dünyanın el değmemiş iko-
nik yerlerinden birinde geçen belgesel, 
birbirinden heyecanlı hikayeler anlatır-
ken, olağanüstü görselliğiyle izleyenleri 
hayran bırakacak. Bu dizi belgesel, özet 
olarak “planet earth” tarzında ama 
farklı olarak, her bölümde tek bir olayı 
anlatıyor. Örneğin ilk bölümünde yaz 
aylarında kutuptaki kar ve buzların eri-
mesini, ikinci bölümde somon balıkları-
nın göçünü gösteriyor.

Bu belgesel kuşağında mucize olarak 
nitelendirebileceğim birçok olaya tanık-
lık ettim. Bir deniz aslanına bile saygı 
duyuyorum artık. Zaman geldi bir filin 
yavrusunu kaybedişine gözlerim doldu, 
zaman geldi somon balıklarının kaslı 
vücutlarına şaşırdım. Aslanlar bile bir 
farklı anlatılmış. Muazzam bir yapıt, 
herkese tavsiye ederim. 
Bölümler: 1-Büyük Erime  2-Büyük 
Somon Göçü  3-Büyük Göç  4-Büyük 
Akıntı  5-Büyük Sel  6-Büyük Ziyafet

ekimleri 2 yılda tamamlanan ve Türki-
ye’de yaban hayvan çeşidi üzerine çe-

kilen ilk belgesel. Doğayla uyum ve doğayla 
mücadelenin en güzel örneklerini sergileyen 
Belgesel, 11.Uluslararası Şangay Televizyon 
Festivali’nde finalist olurken, ülkemizde de 
birçok dernek, dergi ve kuruluş tarafından 
ödüllendirildi.Tüm dünyada yalnızca Konya 
Bozdağ’da yaşayan Anadolu yaban koyununun 
bir yılını anlatıyor. Bozkır sıcağında Anadolu 
yaban koyunun tanıtılmasıyla başlayan belge-
sel, çiftleşme döneminin şiddetli kavgalarıyla 
sonbahara geçiyor. Dişi ve koç sürülerinin bir 
arada yaşadığı tek dönem olan bu aylar, yavaş 
yavaş bastıran kışla sona eriyor. Karlar altın-
daki bozkırda kışı geçirmeye çalışan kalabalık 
sürüler, bozkırda yaşam savaşı veren diğer 
yaban hayvanlarıyla görüntüleniyor. Güneşin 
ısıtmaya başlamasıyla eriyen karlar ve yeşeren 
arazi, yaban koyunu yavrularıyla daha da renk-
leniyor. Dünyada yalnızca Konya, Bozdağ’da 
yaşayan Anadolu yaban koyunu (Ovis gmel-
lini anatolica), nesli tükenme tehlikesi altına 
girince 1960’lı yıllarda Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma 
altına alınır. Yaban koyunları, halen Bozdağ’da 
yaklaşık 3600 hektarlık büyük bir kapalı alan-
da ve bu alan dışındaki dağlarda yaşam savaşı 
veriyor. Onlar, belgeselin baş kahramanları. 
Onlarla aynı yaşam alanını paylaşan tilki, kaya 
kartalı, tavşan, gelengi, kurt, kaplumbağa gibi 
pek çok yaban hayvanının yaşamına da tanık 
olmaya hazırlanın şimdiden, iyi seyirler.

ayatta bazı insanlar vardır, hayallerinin 
peşinden koşan ve belki sizin imkansız 

olduğunu düşüneceğiniz şeyleri yapabilen. 
Kimine göre çılgınlıktır bu, kimine göreyse ce-
saret. Fransız ip cambazı Philippe Petit, ip üze-
rindeki başarılarına bir yenisini eklemek ister. 
Yeni yapılan İkiz Kulelerin arasına ip gererek 
üzerinde yürümeyi kafasına koyar. Fakat bunu 
illegal olarak gerçekleştirmek zorundadır. 1974 
yılında sevgilisi ve arkadaşlarının desteği ile bu 
hayalini gerçekleştirir. Artık o bir kahraman ve 
medyatik bir suçludur. Petit, altı ay kulelerin 
hayalini kurmuş ve New York’ta geçirdiği sekiz 
ay boyunca da projeyi gerçekleştirmek için ça-
lışmıştır. Arkadaşları ve destekçileri ile beraber 
Petit, inanılmazı başarır: İkiz kulelerin güven-
liğinden geçmek. Üzerinde yürüyeceği teli ve 
ipi germek için gerekli eşyaları binaya sokmak. 
Teli iki çatıya ulaştırmak; kulelerin sallanma 
oranı ve rüzgarın gücünü hesaplayarak teli 
germek. Nihayet sabah saat 7:15’te, Philippe 
Petit, Manhattan kaldırımlarından 411 metre 
yükseğe gerilmiş tele ilk adımını atıyor. Telin 
üzerinde yaklaşık bir saat gidip geldikten sonra 
Philippe, tutuklanıp psikolojik değerlendirme-
den geçtikten sonra serbest bırakıldı. “Yüzyılın 
sanatsal suçu” olarak nitelendirilen bu olay 
James Marsh tarafından Petit ve ona yardım 
eden arkadaşlarının anlatımları ile sürükleyici 
bir belgesel haline getirildi. İşte Philippe Pe-
tit’in tutku dolu hayalinin öyküsü. 2008 En İyi 
Belgesel Oscar’ını kazandı.

Serdivan Ajans olarak bu sayıda sizler için ikinci bir belgesel seçkisi yaptık. 

Ölmeden önce izlemeniz gerektiğini düşündüğümüz 11 belgesel:

1 2 3

belge-
selözel eki

Doğa’nın
Mucizeleri
(Natures Great 
Events)

Bozkırın
Çocukları

Teldeki Adam
(Man On Wire)

B Ç H

2

Zeynep Sena Tuna
zynpsntn@gmail.com

Hazırlayan:

Yön: Ece Soydam
Yapım: TRT
Tür: Hayvanlar Alemi, Doğal Yaşam
Vizyon Tarihi: 2004 - Türkiye

Yön: David Attenborough
Yapım: BBC
Tür: Hayvanlar Alemi, Tabiat ve Yeryüzü
IMDB: 9.1
Vizyon Tarihi: 2009 - ABD, İngiltere

Yön: James Marsh 
Yapımcı: Simon Chinn
Tür: Suç, Biyografi 
IMDB: 7.9
Vizyon Tarihi: 2008 - İngiltere, ABD



14 SerdivanAjans Ocak2016

ığır açan başyapıtı, 
Roger ve Ben’in yirminci 

yıldönümünde, Michael 
Moore’un Kapitalizm: Bir Aşk 
Hikayesi belgeseli yönetmenin 
kariyeri boyunca irdelediği 
konuya dönmektedir. Şirket 
egemenliğinin, Amerikalıların 
(ve doğal olarak dünyanın geri 
kalan ülkelerindeki insanların) 
üzerindeki mahvedici etkisini 
göstermeye çalışan bir 
belgesel ile karşı karşıyayız. 
Ama bu sefer, sanık General 
Motors’tan çok daha büyük ve 
suç mahalli de Michigan’daki 
Flint kasabasından çok daha 
geniş bir alanı kapsıyor. 
Orta Amerika’dan tutun 
da Washington’daki iktidar 
salonlarına ve Manhattan’daki 
küresel finans merkezine 
varana kadar, Michael Moore, 
kapitalizmin sarsıcı yüzünü 

gösteriyor. Bu çalışma hem 
Moore’un önceki eserlerinin 
doruk noktası, hem de daha 
umut dolu bir geleceğin nasıl 
bir şeye benzeyebileceğine dair 
bir bakış. Michael Moore’un 
şöhretle dolu sinemacılık 
kariyeri boyunca ileri sürdüğü 
sorunun yanıtına yönelik 
nihai bir arayış: Biz kimiz ve 
neden şu anda davrandığımız 
şekilde davranıyoruz?

Filmin amacı, kapitalizm ve 
genel geçer ahlak arasındaki 
çatışmaları skandalize etmek. 
Gayet pedagojik bir üslupla, 
basitçe anlatılan hikayede 
söylenenlerin bir kısmı tanıdık 
gelecek ama yeni şeyler de 
duyacaksınız. Filmi izlerken 
bildiklerinizi unutup, kendi-
nizi ‘aldatılanlar’ kitlesiyle 
özdeşleşirken bulacaksınız. 

ezegenimiz milyonlarca 
farklı hayvana ev sahip-

liği yapıyor.  Büyük ve güçlü 
olanlar hemen dikkatimizi 
çekiyor, ama anlatılacak başka 
bir hikaye var. Ayaklarımızın 
altında saklı ve adeta sihirli 
dünyalar. 

Düşen bir meşe palamutu 
devasa bir meteora dönüşüyor. 
Küçük bir su sızıntısı tsunami 
oluyor ve bütün düşmanlar bir 
dev haline geliyor. Artık son 
teknolojiyi kullanarak dünyaya 
onların bakış açısıyla yeniden 
bakabiliyoruz.

Çizgili sincaplardan haşerele-
re, bu canlıların hepsi, dünya-
larını aniden yerle bir edebile-
cek tabiat güçlerinin vicdanına 
kalmış vaziyette. Burada 
zaman kavramı da çok değişik, 

küçük sincaplar hayatta kala-
bilmek için 3 saatte bir yemek 
yeme zorundalar. BBC’nin 
Doğal Tarih Birimi tarafından 
oluşturulan Gizli Krallık, sizi 
Afrika savanalarından Arizona 
çölüne, Borneo ormanlarından 
Kuzey Amerika’ya, Rio’nun 
şehir ormanlarından Tokyo’ya 
dek geniş bir coğrafyada gezin-
tiye çıkartıyor. 

Artık sahneyi küçük kahra-
manlara bırakmanın vakti 
geldi. Şimdi siz de kendinizi 
onların boyunda farz edin ve 
bu heyecan dolu, inanılmaz 
hayatlar yaşayan fantastik 
canlıların büyülü dünyasına 
dalmaya hazırlanın.

Bölümler: 1-Gökyüzünün 
Altında 2-Gizli Ormanlar 
3-Şehir Ormanları

4 5

Ç G

Yalancılar ve Sahtekar-
lar Ansiklopedisi
Roelf Bolt
Domingo Yayınevi

Boğulmamak İçin
George Orwell
Can Yayınları

Milliyetçilik ve 
Toplumsal Cinsiyet
Simten Coşar
İletişim Yayınları

Ruhi Mücerret
Murat Menteş
April Yayınları

Said Halim Paşa
Kudret Bülbül
Tezkire Yayınları

Şeker Portakalı
L. Mauro de Vasconcelos
Can Çocuk Yayınları

Bir Şehir Kurmak
Turgut Cansever ile 

Konuşmalar
Klasik Yayınları

Felsefenin Kısa Tarihi
Nigel Warburton
Alfa Yayıncılık

Felsefenin Sonu?
Kemal Batak
İz Yayınclık

Yavuz Sultan Selim Han
Mustafa Armağan
Timaş Yayınları

Osmanlı’nın Kalbini 
Bekleyenler
Talha Uğurluel
Timaş Yayınları

Yabancı
Albert Camus
Can Yayınları

Avrupalı Müslümanlar
Nilüfer Göle
Metis Kitap

Başarıya Götüren Aile
Doğan Cüceloğlu
Remzi Kitabevi

YENİ

ÇOK

ÇIKANLAR

SATANLAR

*

* En çok satan kitap bilgileri, 
kitapyurdu, babil ve idefix 
sitelerinin verileri derlenerek 
oluşturulmuştur.  Ocak2016

Yön: Simon Bell
Yapım: BBC
Tür: Hayvanlar Alemi
IMDB: 8.6
Vizyon Tarihi: 2014 - İngiltere

Yön: Michael Moore
Yapımcı: Emmanuel Priou / Fransa
Tür: İş Dünyası, Suç 
IMDB: 7.4
Vizyon Tarihi: 2009 / Amerika 

Gizli 
Krallıklar
(Hidden 
Kingdoms)

Kapitalizm: Bir 
Aşk Hikayesi
(Capitalism: 
A Love Story)

BELGESEL

*
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ünyanın en ünlü sokak 
sanatçılarını ve graffiti 

uzmanlarını bir arada top-
layan bu belgesel ile Fran-
sız hediyelik eşya satıcısı 
Banksy, kameraları kendi-
sine ve dostlarına çeviriyor.
Belgeselde sokak sanatının 
nasıl ortaya çıktığını ve bu 
sanata yüreğini koyan sanat-
çıların hikayesini izlerken, 
sona doğru asıl hikayenin 
bir sanatçının doğuşunu, 
Banksy’in olduğunu tahmin 
etmek çok güç değil. Film-
de Banksy’nin öyküsünü 
dinlerken, onu bu rüzgarın 
ortasına atanların ve ona 
yardım edenlerin sonradan 
onun bu başarısıyla çokta 
memnun olmadıklarını 
seziyoruz. Çünkü Banksy 2. 
plandayken ve kenardayken 
asıl adamları sollayıp bir ta-
rafa atıyor. Kısacası bir baş-
kaldırışın ve sanatın nasıl 
doğuşuna tanıklık ediyoruz. 
Çok güzel bir belgesel, su 
gibi akıp gidiyor zaman. 

Anlatırken sizi öyle bir içine 
çekiyor ki, hiç tanımadığınız 
o dünyayı öyle bir aktarıyor 
ki, elinize bir sprey alıp ça-
tılara, levhalara tırmanmak 
istiyorsunuz. Ama bu graffiti 
olayı tamamen illegal. Yaka-
landığınızda karga tulumba 
içeri atıyorlar. O yüzden 
Banksy kimliğini bugüne ka-
dar gizlemiş. Bu belgeselde 
de gizlemeye devam ediyor 
hatta. Yüzünü kesinlikle 
görmüyoruz. Zaten olay yü-
zünde değil, parmaklarında.
Mutlaka göz atın, mutlaka 
bir yerlerden edinip izleyin. 
Spreye, graffitiye, Banksy’e, 
sokak sanatçılarına ilginiz 
olsun veya olmasın, onları 
sevin veya nefret edin fark 
etmez. Oscar adaylı Exit 
Through the Gift Shop (Çı-
kışlar Hediyelik Eşya Dük-
kanından) hem son zaman-
larda izleyip de etkilendiğim 
nadir filmlerden, hem de 
herkese tavsiye edeceğim bir 
belgesel olup çıktı.

eni gösterime giren 
bir belgesel ile karşı 

karşıyayız. 2014’te Oscar’a 
aday olan belgeseli, The 
Act of Killing - Öldürme 
Eylemi’nde, bizi 1960’larda 
Endonezya’da yüz binlerce 
insanı öldüren katillerle 
tanıştıran Joshua Oppen-
heimer’den bir başyapıt 
daha. Sessizliğin Bakışı’nda, 
ağabeyini kaybetmiş Adi ile 
tanışıyoruz önce. Ağabeyi-
nin ölümünün detaylarını 
‘Öldürme Eylemi’nin çekim-
leri sırasında öğrenen Adi, 
bugün hâlâ iktidarda olan 
katillerle yüzleşmeye karar 
veriyor. Kuşkusuz çok cesur 
bir karar bu. Bazı sorular 
nasıl sorulur ki? Ama bir o 
kadar da sessiz bir onur var 
Adi’nin yüzleşmelerinde. 
Amacı suçlamak değil, anla-
mak. Adi, söze gelmeyecek 
kadar korkunç bir travmaya 
bir kapanış cümlesi arayan, 
kolektif bir kabusun özrü-
nün ve dolayısıyla şifasının 

peşine düşmüş bir savaşçı.
Belgesel türündeki bu film, 
bir devam filmi olma özelliği 
taşıdığını hatırlatalım. 2014 
yapımı olan bu çalışma, 
belgesel severler tarafından 
yoğun ilgi ile karşılanır.
Gerek anlatım tarzı, gerekse 
sunduğu belge ve bilgilerle 
birçok olaya ışık tutmak-
tadır. Dünya çapındaki 
festivallerde çok ses getirmiş 
ve Oscar adayları arasına da 
girmiştir. Aynı tarihi olay 
üzerinden ilerleyen ikinci 
film, bu sefer soykırım mağ-
duru bir aileyi odak nokta-
sına alarak, yaşanan acıları 
tüm çıplaklığı ile yeniden 
beyazperdeye taşıma amacı 
güdüyor. Filmin Endonez-
ya’da askerlere gösterilme-
sinin duyulması ardından, 
filmi izleyen askerlerin 
60’larda geçen olaylara 
bakış açısının olumlu yönde 
değiştiğine dair haberler ya-
yınlandı. Çarpıcı bir belgesel 
sizleri bekliyor.

6

8

7
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BELGESEL

arl Sagan’ın 1980’lerde sunduğu çığır açan belge-
sel dizisi Cosmos’un takipçisi niteliğindeki yılın 

en büyük televizyon olayı, evrenin uzak köşelerindeki 
yeni dünyaları keşfe çıkıyor. 

Evrenin görkemini ortaya çıkartmak amacını taşıyan 
bu çalışma, “Kozmik Takvim” ile “Hayal Gücü Gemisi” 
de dahil olmak üzere orijinal serilerin bilinen yönleri-
ni tekrar keşfetmek için bilimsel hikaye anlatımının 
yeni yollarını bulacak. Şüpheci yaklaşımlarla merakı 

bir araya getirerek ve bilimi görsel, 
duygusal, spiritüel elementlerle do-
kuyarak daha önce yaşamadığımız 
deneyimler yaşamamızı sağlıyor. 
Dünya çapında 210 kanalda yayın-
lanmış ve tahminen 400 milyon 
evde izlenmiş olan “Cosmos: Bir 
Uzay Serüveni” belgesel serisinin, 
prömiyerinin rekor sayıda izleyici 
kitlesine ulaşmıştır. 

Türkiye’de Haluk Bilginer dünyada 
ise Richard Gere, Kirsten Dunst, 
Patrick Stewart, Amanda Seyfried, 
Alfred Molina gibi ünlü isimlerin 
seslendirdiği seri, orijinal ve Türkçe 
dublaj seçenekleri ile izlenebiliyor. 
ABD’li gökbilimci Carl Sagan’ın 
1980’lerde sunduğu çığır açan 
belgesel dizisi 35 yıl içinde 175’ten 
fazla ülkede 750 milyondan fazla 
insana ulaştı. İzleyicileri yaşadığı-
mız dünyanın ötesine taşıyan seri, 
üç Emmy ve bir Peabody ödülünün 
de sahibi olmayı başardı. Cos-

mos’un takipçisi niteliğindeki 13 
bölümden oluşan bu yeni belgesel 
dizi, dünyaca ünlü astrofizikçi Neil 
deGrasse Tyson anlatımı ile yıldız-
lara tekrar yelken açıyor. 

İnsanoğlunun bilgi arayışındaki 
destansı yolculuk daha önce olma-
dığı kadar çarpıcı bir dille ekranlara 
geliyor. “Cosmos: Bir Uzay Serüve-
ni” evrenin uzak köşelerindeki yeni 
dünyaları keşfetmek isteyenleri, 
kökenimizi milyonlarca kilometre 
uzaklıktaki yıldızlarda aramak iste-
yenleri ve evreni en geniş çerçevede 
tanımak isteyenleri ekran başına 
davet ediyor. 

Görselliği müthiş olan bir belgesel. 
Özellikle gezegenlerin tanıtıldığı 
sahnelere bayıldığımı söyleyebili-
rim ve şu kozmik takvim olayı da 
beni çok şaşırttı. Ufkunuzu açacak, 
yeni şeyler öğretecek bu muhteşem 
belgeseli izlemelisiniz.

C

Yön: Banksy
Yapımcı: Maddy Allen
Tür: Biyografi, Komedi, Sanat 
IMDB: 8.2
Vizyon Tarihi: 2010 - ABD, İngiltere

Yön: Joshua Oppenheimer 
Yapım: Signe Byrge Sorensen
Tür: Tarih, Gerilim
Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2015 - Danimarka, Norveç, Endonezya

Çıkışlar Hediyelik
Eşya Dükkanından
(Exit through the 
Gift Shop)

Sessizliğin 
Bakışı
(The Look of 
Silence)

Yön: Bill Pope, David Semel, Brannon Braga
Yapım: National Geographic
Tür: Uzay, Gezegenler
IMDB: 9.2
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2014 - ABD

Kozmos: Bir 
Uzay Serüveni
(Cosmos: A Spa-
cetime Odyssey)
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n iyi belgesel film oscar 
ödülünü kazanan ya-

pım, eski bir yunus eğitmeni 
olan Ric O’Barry’nin, yunus-
ların avlandığı Taiji köyüne 
gelip yunusları kurtarma hi-
kayesini konu almaktadır.Eski 
yunus eğitmeni Ric O’Barry, 
yunusların, insan esaretinden 
kurtarılması gerektiğini anla-
yınca, yunusların ve balinala-
rın kıyılarında yüzdüğü Taiji 
köyüne gelir. 
Dikenli teller ve yasak ta-
belalarıyla çevrili körfezde 
karanlık bir gerçek yatıyordu. 
Burada milyon dolarlık yunus 
eğlencesi endüstrisi ve yunus 
eti pazarı vardı. 

Taijili balıkçılar gecenin ka-
ranlığında görülmemiş bir av 
gerçekleştirmektedir. ‘En İyi 
Belgesel Film’ dalında Oscar 
heykelciğini kazanmasının 
yanı sıra dünyanın dört bir 
yanında katıldığı festival-

lerden ödülle dönen Louise 
Psihoyos’un yönettiği ‘Koy’, 
Japonya’daki Taiji’de bulu-
nan uzak ve saklı bir koyun 
kanlı iç yüzünü anlatmasının 
yanında, ölümcül bir sırra da 
ışık tutuyor.

Japonya sahilinde, birkaç 
umutsuz adamın dünyadan 
saklamak için hiçbir şeyden 
kaçınmayacağı şaşırtıcı bir sır 
yatıyor. Bu koyda yatan ger-
çekler ve dünyanın okyanus-
larının yürek burkan yardım 
çağrısı, belgeseli sürükleyici 
bir macera ve gerilime dö-
nüştürüyor. Yapay kayalara 
yerleştirilen gizli mikrofon-
lar ve kameraların da içinde 
bulunduğu son teknolojiden 
yararlanan ekip, bu küçük 
deniz kasabasının dünya 
çapında işlenen ekolojik suç-
ların korkunç mikro kozmosu 
olarak nasıl işlediğini ortaya 
çıkarıyor.

ezegenin en büyük canlı ya-
pısı, hiç görülmemiş yönleri 

ve şaşırtıcı sırlarıyla karşınızda. 

Avustralya’nın Büyük Set Resi-
fi doğa harikalarından biri ve 
gezegenimizin en büyük canlı 
yapısı. Üç bölümden oluşan BBC 
yapımı belgesel, bu biyolojik 
mucizenin eksiksiz ve derinleme-
sine bir portresini sunuyor. Bir 

görsel şölen. Büyük Set Resifi, 
birbirinden ayrı 2,900 resif ve 
900 adadan oluşan, 2,600 km 
genişliğe yayılmış 344,400 km² 
alanı ile dünyanın en büyük resif 
sistemidir. 

Resif, kuzey doğu Avustralya’nın 
Queensland sahili açıklarında 
bulunan Mercan Denizi’ndedir. 
Büyük Set Resifi dış uzaydan 

görülebilen, canlı organiz-
maların oluşturduğu, en 
büyük yapıdır. Resifin yapısı 
mercan polipi olarak bilinen 
milyarlarca küçük organizma 
tarafından oluşturulmuştur. 
Resif geniş canlı çeşitliliğine 
ev sahipliği yapmaktadır ve 
1981 yılında Dünya Mirasları 
arasına alınmıştır. 11 Hazi-
ran 1770 tarihinde Kaptan 
James Cook tarafından 
“Endeavour” adlı gemisinin 
resiflerde karaya oturmasıyla 
birlikte keşfedilmiştir. 

Hasar alan gemiyi batmaktan 
kurtarabilen Cook ve ekibi, 
günümüzde Cooktown, Que-
ensland olarak bilinen bölge-
de gemilerini sahile taşımayı 
başararak kurtarmışlardır. 

Geminin onarımı yedi hafta 
sürmüştür ve daha sonra 
Cook ile mürettebatı yolcu-
luklarına devam etmişlerdir. 

Büyük Set Resifi, kendine 
özgü yaşam çeşitliliğine 
sahiptir. 

Mink balinası, kambur balina 
ve mavi balina gibi birçok 
balina ve dugong gibi soyu 
tehlikedeki birçok deniz me-
melisi, 6 çeşit deniz kaplum-
bağası ve 1 milyondan fazla 
balık, mercan, köpekbalığı, 
vatoz, denizanası... v.s çeşidi 
Büyük Set Resifi’nde kendili-
ğinden yetişmektedir. 

Olağanüstü görüntüler içe-
ren, insanı hayrete düşüren 
ve hayatımızda belki de hiç 
canlı gözlerle göremeyece-
ğimiz muhteşem canlıların 
belgeselini bizlere sunuyor. 
Şimdiden iyi seyirler.

Bölümler: 1-Doğanın Mu-
cizesi 2- Resifren Yağmur 
Ormanına 3- Resif ve Ötesi

ört bölümden oluşan 
BBC yapımı ‘the century 

of the self ’ isimli bu belgesel, 
Freud’un insan algısı üzerine 
çalışmalarına odaklanıyor. 

Başta Amerika ve İngiltere 
gibi devletlerin toplumun 
eğilimlerini kontrol altında 
tutarak kalkınmayı nasıl amaç 
edindiğini; halkla ilişkiler ve 
siyaset kurumları tarafından 
‘rıza imalinde’ nasıl kullanıl-
dığını konu ediyor.İnsanların 
razı olma durumunun üretilen 
bir şey olduğunu çarpıcı şekil-
de ortaya koyuyor.

Belgesel başta Freud, kızı 
Anna Freud ve yeğeni Edward 
Bernays’in fikir ve yöntemleri 
ekseninde, tüketim toplumu-
nu ve temsiliyetçi demokrasi-
nin yaradılış sürecini irdeliyor. 
Ve demokrasinin metodlarını 
sorguluyor. Modern insanın 
ayna aşkını da gözler önü-

ne seriyor. Modern toplum, 
kapitalist toplum demektir. 
Kapitalist toplum da, sanal 
gerçeklik üzerine inşa edilmiş 
“köle toplum”u ifade eder. 

ABD özelinde kapitalizmin 
yerleşik bir hâl alması ve adeta 
bir kültüre dönüşmesi de zi-
hinlerin manipüle edilmesiyle 
gerçekleşmiştir. Ekonomik sis-
temin devir daimi için “steri-
lize” bir yaşam tarzı insanlara 
dayatılır. 

Devir devir değişen ihtiyaçlara 
göre toplum adeta bir oyun 
hamuruymuşçasına yoğrulur. 
Bugün içinde bulunduğumuz 
dünya da böylesi bir dünyadır. 
Belgesel dönem dönem deği-
şen zihin manipülasyonları 
tarihini irdeliyor. Kapitalist 
dünyanın gereklerine göre 
toplumu “eğiten” bir avuç spe-
külatörün hangi amaçlarla bu 
işe giriştiklerini hikayeliyor. 

9
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Yön: James Brickell
Yapım: BBC
Tür: Hayvanlar Alemi, Tabiat ve Yeryüzü 
IMDB: 8.4
Vizyon Tarihi: 2012

Büyük 
Bariyer Resifi
(Great Barrier 
Reef)

Yön: Louie Psihoyos
Yapımcı: Fisher Stevens,  Paula Dupré Pesman
Tür: Denizaltı Canlılar, Suç
IMDB: 8.5
Vizyon Tarihi: 2009 - ABD,  Japonya

Koy
(The Cove)

Yön: Adam Curtis
Yapım: BBC
Tür: İnsan, Psikoloji
IMDB: 8.8
Vizyon Tarihi: 17 Mart 2002 – İngiltere

Ben Devri
(The Century
of The Self)

BELGESEL
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erçekten özgür olmamız için bize 
ne lazım? Öncelikle özgürlüğün 
ne olduğunu mu tanımlamamız 

gerekiyor? Veya özgürlüğün var olma 
şartları üzerinde durmak da faydalı ol-
maz mı? 

Kimileri için devleti ve sınıfları ortadan 
kaldırın, herkes hürriyetine kavuşacak-
tır. 

Devlet, bütün müesseseleriyle hürriye-
tin önündeki en büyük engellerdendir. 
Aslına bakarsanız buna inanacak kadar 
naif olma lüksüne artık sahip değiliz. 

Benim hür irademle ne yapacağıma ka-
rar vermem için, öncelikle yerine getir-
mek istediğim şeylerin orada var olma-
sını, bana sağlayacak bir mekanizmanın 
olduğundan emin olmam la-
zım. Yani bir büyük yapı ve 
o yapının kurumları benim 
önümü açacak imkânı elinde 
bulundurmalı. 

Örneğin bugün çay içmek 
istiyorsam, çay içmeyi ya-
saklayacak herhangi bir 
mekanizmanın olmamasını 
sağlamam lazım. Taksiye 
bineceksem de veya kitap 
okuyacaksam da... Tabi bir 
de bunların hepsinin tam 
tersi de geçerlidir.

Emrediyorum,                                              
Özgür Olun! 

Öyleyse bugünkü siyasî 
ayaklanmaların altın-
daki devlet karşıtı söy-
lemin naif/romantik 
söylemler olduğunu 
söylememiz lazım. Çün-

kü devletin (ki burada iktidarın deme-
miz de gerekiyor) olmadığı yerde “doğ-
ru”, “yanlış”, “serbest”, “yasak” ve daha 
birçok başka kavramın da ortadan kalk-
ması kaçınılmazdır. 

Her özgürlük hareketinin de belirleyici/
buyurucu önderleri vardır. 

Örneğin yakın zaman önce İslâmcı ol-
duğunu söyleyen bir arkadaşımı 1 Ma-
yıs’ta sol yumruğunu kaldırmış devrim 
sloganları atıyorken çekilen bir resimde 
gördüğümde, her kitlesel hareketin as-
lında nasıl da buyurucu olduğunu anla-
dım. Ve kişiyi, kendi olduğundan başka 
bir hâle sokucu ve böylelikle de aslında 
amir bir vasıfta olduğunu fark ettim, 
kendi adıma.

Buradan yola çıkarak, her özgürlükçü 
hareketin aslında halkı özgürleştirmek 
gibi bir sinizm altında kendi siyasetini 
hâkim kılma arayışı içerisinde olduğunu 
söyleyemez miyiz? 

Ben bunun aksi bir kanaatin, yani öz-
gürlüğün kendi içinde talep edildiği ka-
naatinin safdilâne bir romantizm oldu-
ğu kanısındayım. 

Bu durumda her özgürlük hareketinin 
kendi müşterek bir buyruğunun oldu-
ğunu söylemek de mümkündür: “Size 
emrediyorum! Özgür olun! Tıpkı bizim 
gibi olarak bunu başarabilirsiniz!”

Siz Ona İnanmayın! 

Bu özgürlük sloganı atan bütün küçük 
grupların aslında küçük iktidar 
adacıkları olduğunu keşfettik-
ten sonra, Zizek’s Jokes isimli 
eserde Slavoj Zizek’in Grou-
cho Marx’a ait şu repliğinin 
farklı bir okuması bize yar-
dımcı olabilir: “This man may 
look like an idiot and act like 
an idiot, but don’t let that fool 
you—he really is an idiot!” – 
(Bu adam bir salağa benzi-
yor olabilir ve bir salak gibi 
davranıyor olabilir, fakat bu 
sizi kandırmasın – o gerçek-
ten bir salaktır.) 

Bu küçük gruplar iktidar sa-
hibi yapılar gibi görünebilir 
ve iktidar sahibi gibi hare-
ket ediyor olabilirler, fakat 
bu sizi kandırmasın – onlar 
(aslında) gerçekten iktidar 
sahipleridirler.

EMREDİLMİŞ
ÖZGÜRLÜK

G

YORUM

Ayhan Koçkaya
a.kockayay@gmail.com

özgür olun ama bizim istediğimiz gibi
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avaş artık, hız ile yavaşlık arasın-
da. Atlı arabadan trene geçmek ile 
birlikte insanın manzarayı izleme 

biçimi ciddi şekilde değişti. Buna bir de 
uydu dalgaları ve fiberoptik kablolarla 
çevrilmiş ‘şimdi’den bakın isterseniz. 

Zamanın giderek daha fazla parçalara 
bölündüğü, akışının parçalandığı bir 
çağda o kadar çok iş yapıyoruz ki, kendi 
iç sesimize çoğu zaman vakit ayıramıyo-
ruz. 

Hız Çağı

Çağımız hız çağı. Hız, doğayla giriftleş-
miş olan güzelliği görmemizi engelliyor. 
Hız, kendi ölümümüzü ve ölümlüğümü-
zü hatırlamamızı geciktiriyor. 

Başka bir insana, bir kuş sesine, sabah 
güneşine dokunamıyoruz artık. Bu-
günün gençleri olarak bizler ‘afaziden 
mustaribiz.’ Kendimizi sosyal ve tarihi 
bir özne olarak ifade etmekten yoksu-
nuz. 

Hız çağı, zamanın çocuğu olmamızın 
önüne set çekiyor. Tanpınar’ın o ünlü 
mısralarında dediği gibi, ‘yekpare, ge-
niş bir anın, parçalanmaz akışı’nın bir 
parçası olmakla, varlığımızı hissedebi-
leceğimiz gerçeğini unutuyoruz çoğu 
zaman. Bunu şimdinin içinde yapabile-
ceğimiz gerçeğini de.

İçime Çektiğim de Ne? 

“İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür” 
diyemiyoruz artık bu sebepten. Modern 

çağ “şimdi”yi yaşamamamız konusunda 
çok ısrarlı. Her şey gelecek için yapılıyor. 
Aklımızda hep geleceğimiz var. “Dem bu 
demdir” kadim öğretisi, kampüs öğreti-
leri yanında kendine yer bulamıyor.

Kemal Sayar “günümüzün gençleri, 
klavyenin ucunda ışık hızıyla seyahat 
ediyor ve fakat hiçbir yere ulaşmıyor” 
diyordu. Artık her şeyimiz fazlaca, ama 
mutlu değiliz. Cüzdanımızda daha fazla 
para var, ama alınması gereken daha çok 
şey var. Cebimizdeki afilli kredi kartları 
hayatımızı kolaylaştırmıyor, bankaların 
kâr oranlarını tavanlıyor.

Hepsini Okumalıyım

Çok daha fazla neşriyat var ve ulaşması 

da artık daha kolay, fakat okumaya ta-
katimiz yok. Sıkıştırılmış zip dosyaları 
gibiyiz. Telebaytlara sığmayan e-kitap 
arşivlerimiz var ama derinleşemiyoruz. 

Yavaş ise hoştur, güzeldir, asildir. Yavaş-
lık anın keyfini çıkarmayı bilmektir. An-
cak yavaşlayarak içe dönük bir hayat ya-
şarız. Kaçırdığımız çok şey olabilir ama 
gerçekten bir şeyleri kazanmış oluruz.

Yavaşlayarak tecrübe edinebiliriz. Ve 
‘bilgiye doymuş dünyada’ tecrübeleri-
miz, yani biriktirdiğimiz güzel hikayeler, 
bizi kıymetli yapar.Yavaşlayarak hayatla 
konuşabiliriz. Çok hızlı yaşadığımızda, 
içimizde olup bitenleri özümseyecek ve 
onu kendi duyarlılığımızın bir parçası 
yapacak kadar vaktimiz olmuyor. Gü-
zellik ancak onu durup temaşa edecek 
vaktimiz varsa bize bir şeyler söyler. 
Günümüzde maalesef görmenin yerini 
bakmak, hatta göz atmak aldı.

Çabuk Sevmeliyim

Güzellikler ancak iki göz atış arasında-
ki vakit boyunca ilgimizi çekiyor. Her 
yerde ama hiçbir yerdeyiz. Bütün hüc-
relerimizle bir yerde olamıyoruz, parça 
parçayız. Bir bebeğin anne karnındaki 
gelişimi usulcadır mesela. Yavrusunu 
hızlı hızlı seven bir anne göremezsiniz. 

Ufak gezinmeler insana ‘yürümenin er-
demleri’ni vermiyor. ‘Biraz yağmur kim-
seyi incitmez’ diyor ya şair, öyle bir şey. 

Nasip olursa bir sonraki sayıda yavaş şe-
hirlerden bahsedelim.

S

YORUM

BİRAZ YAVAŞ
Yusuf Temizcan

y.temizcan@gmail.com

Yavaşlayarak hayatla konuşabiliriz. Çok hızlı yaşadığımız-
da, içimizde olup bitenleri özümseyecek ve onu kendi du-
yarlılığımızın bir parçası yapacak kadar vaktimiz olmuyor. 
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avaştan kaçınmak, savaştan kaç-
maktan çok farklıdır. İnsanların 
çoğu, bunu birbirine karıştırır. 

Savaştan kaçınmakta akıl, fikir, izan 
devreye daha fazla girer. Savaştan kaç-
makta ise; psikolojik unsurlar (korku, 
tereddüt, cesaret vb) devrededir. İnsan-
lar savaştan kaçanlara iyi gözle bakmaz. 
Onun için kişiliği rencide edici, aşağıla-
yacı ifadeler kullanır. Lakin bazı özel du-
rumlarda savaştan kaçmanın da sadece 
korkaklıkla izah edilir bir tarafı olmaz.

Her Kaçmak Namertlik Değil

Cephedeki bir askerin kaçmasıyla çoluk 
çocuk, yaşlı ve kadınların, yani güçsüz 
ahalinin kaçması aynı anlama gelmez. 
Demek ki; her kaçmak, “namertlik” 
değildir. Nerde, nasıl, hangi şartlar 
altında kaçıldığı önemli ve belirleyicidir.  

Savaş, bazen zorunlu, bazen de zorlama 
bir şeyden ortaya çıkar. Zorunlu oldu-
ğunda kaçınılmazdır fakat önemli olan, 
onun neyden dolayı zorunlu olduğu, ka-
çınılmaz olduğudur. 

Buna kim(ler) karar vermiştir, hangi 
şartlara sahiptir? Ne olmuş da kaçınıl-
maz olmuştur, bu kaçmayı engelleyen 
şeyler, hangi odakların çıkarlarına engel 
olmayacaktır. Neye hizmet edecektir? 

Soruları mümkün olduğunca uzatabi-
liriz, fakat uzamayan tek şey, savaşta 
gözden çıkarılanların ömürleridir. Evet! 
Savaş şayet zorunluysa, onun karanlık 

ve ürkütücü yüzüyle karşılaşmak da 
maalesef zorunludur. 

İtiraz ve İsyan Hakkımız

Can ve mal, artık süngünün önüne ta-
kılır. Şayet savaş, zorlama bir şeyden 
ortaya çıkmışsa; işte bizim daha fazla 
savaşa karar verenlere, onun üstünden 
hesap kitap yapanlara itiraz -hatta is-
yan- hakkımız doğar. Zira savaşın anla-
mı, artık klasik zamanlardaki anlamın-
dan farklı çizgilere gelmiş durumdadır. 
Eski zamanlarda savaşın anlamında bir 
“ganimet” kavramı yer alırdı, fakat bu 
ganimet, bugünkü savaş ekonomisin-
den ve devlet politikalarından başka an-
lama gelmektedir. Yani aynı şeyleri, aynı 
düzlemde göstermemektedir. 

Bölgedeki bazı olumsuz gelişmeler, 
Türkiye’yi savaşın eşiğine getirmiş va-
ziyettedir. Yaşadığımız şartlar altında 
savaşın zorunlu bir şeyden mi yoksa, 
zorlama bir şeyden mi çıkarılmak 
istendiği, insanların kafasında ve 
gönüllerinde yeterince net değildir. 
Şartlar ne olursa olsun bizler için, yani 
en altta olup hayatları üzerine karar ve-
rilenler için şavaş, bir felaketten başka 
bir şey olmayacaktır. 

Savaş Herkes İçin Felaket

Devlet Aklı, savaşı zorunlu bir şey ol-
maktan çıkarmadıkça, tehlike, girdap 
gibi bizleri sona doğru çekecektir. Daha 
savaşa girmeden etkilerini yaşarken, 
girdikten sonra ne olacağını tahmin 

etmek güç değildir. Devletlerin kendi 
çıkarlarını ve isteklerini öne sürmesi 
gibi bizlerin de çıkarlarımızı ve istekle-
rimizi öne sürmemiz gerekir. 

Aslında savaş, herkes için bir felaket 
olduğunda tehlikesi yeterince anlaşılır. 
Bu söylediklerimiz, sınıfsal bir okuma 
gibi değerlendirilmemelidir. Savaşa ka-
rar veremeyenlerin de bir itirazı olduğu 
varsayılmalıdır. Zira savaş, maddi bir yı-
kımdan fazlasını meydana çıkarır. Her 
şeyi sınıfsal, ekonomi verileri üzerinden 
okuyanlar, ellerinde her türlü imkanı 
tutanlardır, fakir fukara kesimi değildir 
üstelik. Onlar kendi hayatlarının yörün-
gelerinde dönerler. Hesabın ve kitabın 
bazan içinde, çoğu zaman dışında du-
rurlar. 

Savaştan kaçınmak , tam da bu zamanda 
birçok kötü şeyden kaçmak olacaktır.

S

YORUM

S A V A Ş T A N
KAÇINMANIN YOLLARI

Servet Kızılay
dibacedergisi@gmail.com

Eski zamanlarda savaşın anlamında bir “ganimet” kavramı yer 
alırdı, fakat bu ganimet, bugünkü savaş ekonomisinden ve 

devlet politikalarından başka anlama gelmektedir. 
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SOSYAL MEDYA

tweet
seçkisi

OS ve Android uygulamalarında 
yer alan ‘Bir Bilene Sor’ programı, 

ilk 4 ayında 168 bin soru çözerek bugün 
eğitim kategorisi içinde en hızlı büyüyen 
mobil uygulamasından biri olma başarı-
sını gösterir.

Uygulama, 20 kişilik bir WhatsApp öğ-
renci topluluğunun ihtiyaçlarını kar-
şılamak için kurulur. Yapımcısının da 
beklemediği bir şekilde hızla gelişen bu 
uygulama, öğrencilerin çözemedikleri 
sorular için kitle kaynaklı mobil uygula-
masına yönlendiren bilgiler sunar. 

Uygulamada bugüne kadar 226 bin soru 
paylaşılır ve bu soruların 168 bini diğer 
kullanıcılar tarafından çözülür. 

Bir Bilene Sor yapımcısı olan Gökhan Al-
paslan, uygulamayı tek başına geliştirip 
ilk kez geçtiğimiz Nisan ayında yayın-
lar. Haziran ayına kadar kullanıcılarının 
analizlerini ve davranışlarını kontrol 
edip gerekli yapılanmayı yaparak, yaz 
ayından itibaren daha fazla ilgi görme-

sine karşılık 10 günlük kısa bir süre için-
de uygulamayı tamamlayarak Temmuz 
ayında yayınlamak zorunda kalır.

Okulların açıldığı tarih olan 28 Eylül’e 
kadar 50 kez indirilen program, 28 Ey-
lül’den itibaren 1,500 yeni kişiye ulaşır. 
Bugün günlük ortalama 300 kez indiri-
len program, toplamda da 40 bin indiril-
meye ulaşmış durumdadır.

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

I

Sanal
Öğrenme

Uygulamada, bugüne kadar 226 bin soru payla-
şılır ve bu soruların 168 bini diğer kullanıcılar 

tarafı ndan çözülür.
“ “
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SOSYAL MEDYA

on güncellemesi 
yapıldıktan sonra 

WhatsApp sayesinde 
ifadesiz kalmamız ne-
redeyse imkansız!
Dünya’nın en çok 
kullanılan anlık me-
sajlaşma uygulaması 
olan WhatsApp, artık 
telefonların en vaz-
geçilmez uygulaması. 
Hemen hemen her 
telefonda yüklü olan 
bu uygulama sayesinde 
sınırsız mesajlaşma, 
dilediğimiz fotoğrafı, 
videoyu, müziği, ses 
kaydını hatta ücretsiz 
aramayı da gerçekleşti-
rebiliyoruz. Dünya’nın 

neresinde olursanız 
olun bu özellikleri 
internete bağlı olduğu-
nuz taktirde gerçekleş-
tirebilirsiniz.

Dünya’nın en 
popüleri haline 
gelen WhatsApp, 
yenilikleri ve kendisini 
güncellemesiyle 
birlikte kullanıcılarına 
sunduğu zengin 
emojileri (ifadeleri) 
sayesinde birçok 
kullanıcı tarafından 
olumlu karşılandı. 
Son güncellemesiyle 
bizi ifade yağmuruna 
tutan uygulama, ifade 

sayısını 5 ile sınırlı 
tutarken bu sayıyı 8’e 
çıkardı. Bu uygulama 
sayesinde, kullanıcı-
larının üzüntüsünü 
ve mutluluğunu her 
fırsatta yansıtan 
ifadeleri, beğendik-
leri yemekleri hatta 
sevdikleri hayvanlara 
kadar görsel olarak 
karşı tarafa sunmamızı 
sağlar. 

ünya çapında 2 
milyara yakın 

kullanıcısı olan Face-
book, sürekli yenilikle-
riyle karşımıza çıkma 
başarısı gösteriyor. 
Facebook, bu kez de 
Canlı Yayın uygula-
masını kullanıcılarına 
sunuyor.

Şirket, kullanıcılarının 
karşılıklı birbirlerine 
görmelerine imkan 
sağlayan canlı video ve 
kolaj resim hizmetini 
tanıttı. 

Her yeni dönemini 
dolu dolu geçiren ve 
sürekli bir yenilik 
peşinde olan Facebook, 
hesapları olmayan 
kullanıcıların da hesap 
açmasına yol açıyor. 
Getirdiği özellikler 

sayesinde ücretsiz ko-
nuşma, fotoğraf gön-
derme, video paylaşma 
ve görüntülü konuşma 
gibi önemli özellikleri-
nin de kullanıcı kit-
lesinin büyümesinde 
önemli rol oynadığı 
düşünülüyor.

Çıkardığı uygulama 
Ağustos ayında sadece 
ünlüler için sunulan 
bir hizmetti. Bundan 
sonra ise bu uygulama-
dan her kullanıcının 
faydalanabile-
ceğini açıkladı. 
Uygulama Apple 
tarafından üreti-
len Iphone sahibi 
olan sınırlı sayı-
da kullanıcıyla 
başlayacak.
Uygulama saye-
sinde canlı izle-

yici ve katılan arkadaş-
larının hem isimlerini 
hem de yorumlarını 
gerçek zamanlı olarak 
görebilecek. Yayını 
bitirdiğiniz esnada ise 
diğer videolarda oldu-
ğu gibi zaman tünelin-
de kaydedilecek. 

Kullanıcılar zaman tü-
neline kaydolan video-
yu isterse silebilecek ya 
da daha sonra arkadaş-
larının izleyebilmesi 
için saklayabilecek.

S

D

WhatsApp
Zenginleşti

Canlı Yayın
Hayatı
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YEMEK KÜLTÜRÜ

 u ay Yemek 
Kültürü 

köşemizde, tam da 
zamanı gelmişken, 
şehrimizde en güzeli 
yetiştirilen “kesta-
ne”yi misafir ettik. 

İster sobada, ister 
közde, ister suda 
haşlanmış olarak tü-
ketilsin. Kestane kış 

akşam-
larının 
vazge-
çilme-

zidir.

Şimdi çayın ve 
muhabbetin yanına, 
lezzetiyle başköşeye 
oturan kestaneleri 
afiyetle yedikten 
sonra, kabuklarının 
sobada çıkardığı çı-
tırtıya özlem duyan-
ları buraya alalım…

Kestane Ağacı ve 
Kestane Meyvesi: 
(Castanea)

Kestaneler, Faga-
ceace (kayıngiller) 
familyasının Casta-
nea cinsine mensup-
turlar. 

Kestanelerin bilinen 
13 türü genellikle 
kuzey yarım kürenin 
değişik bölgelerine 
yayılmışlardır. Bu 
türlerin doğal ya-
yılma alanları Doğu 
Asya (Çin, Kore, 
Japonya), Türkiye, 
Güney Avrupa ve 

Kuzey Amerika’dır.

Kestane ağaçları, 
güzellik, barınak ve 
yakacak için dün-
yada 4000 yıldan 
beri yüksek, serin ve 
yağışı bol bölgelerde 
yetiştirilmektedir. 
Verimliliği, hasatının 
kolaylığı, yeme için 
hazırlığının basit ol-
ması ve az çok gelir 
sağlaması insanları 
kestane yetiştirmeye 
sevk etmiştir. Ana-

KESTANE
Mevsim’ül Kestane, Nimet’ül Şahane

B

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com
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dolu kestanelerinin de içinde bulunduğu 
C. Sativa türünün gen merkezlerinden 
biridir. Yayılış merkezinin neresi olduğu 
kesin olarak bilinmemektedir.

Kestaneler deniz seviyesinden itibaren 
genel olarak 700-800 m. kadar yüksek-
liklerde yetişebilirse de bu durum 
çeşitli ekolojilere göre değişik-
lik göstermektedir. 

Örneğin; Anadolu’da 1390 m. 
İspanya’da 1625 m. Kafkaslar-
da 1800 m’ye kadar yükselen 
arazilerde yetişebilmektedir.

Kestanenin Faydaları

Vücuda kuvvet ve enerji verir. Bedensel 
ve zihinsel yorgunluğu da giderir. Hasta-
ların iyileşmelerini hızlandırır. Kandaki 
kolesterol oranını düşürmeye yardımcı 

olur. Kan dolaşımını düzenler ve hızlan-
dırır. Varis ve basur şikâyetlerini azaltır. 
Karaciğere ve mideye de faydalıdır. Ayrı-
ca, ishali keser.

Zararları Nelerdir? Kimler Kullan-
mamalıdır?

Her besinin faydası 
olduğu gibi az da olsa 
zararları da var elbet-
te. Şeker hastalarının 
kestane tüketimine 

dikkat etmeleri gerekir. 
Ayrıca yüksek tansiyon 

yani hipertansiyon hastaları 
da yememelidir. Damar sertliği şikayeti 
olan kişilere de zararı dokunabileceği 
uzmanlar tarafından verilen uyarılar 
arasında.
Tabii bir de atkestanesi var. Bu çeşit 
yenilirse yarar yerine zarar sağlayabilir. 

Bu yüzden bu çeşidi tüketmemeye dikkat 
edin. Özellikle ağaçlardan kolaylıkla elde 
edilebilir fakat yenmez.

Kestanenin Besin Değerleri

Diğer yemişlerin aksine yüksek nişasta 
ve su içeren kestanede protein ve yağ 
oranı düşüktür. İçeriğinde nişasta, lif, 
protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi 
mineraller ve B1, B2 ve C vitaminlerini 
bulunduran kestane doyurucu bir besin-
dir. 100 gram kestane160 kalori enerji 
sağlamakta, 34 g karbonhidrat, 3.2 g 
protein, 1.8 g yağ ve 8-10 g lif içermek-
tedir.

Her ay olduğu gibi bu ay da Mutfak 
Deneyleri sayfasının sahibi Kevser 
Aydoğdu hanımefendi, bizleri kırmayıp 
muhteşem tarifi, nam-ı diğer Kestaneli 
Pilav ile bu ay da misafirimiz oldu.

KESTANE

Malzemeler

-2 su bardağı pilavlık bul-
gur 
-200 gram kestane 
-Yeteri kadar su 
-4 çorba kaşığı tereyağı 
-2 adet orta boy soğan 
-4 su bardağı et suyu 
-Yarım su bardağı sarı 
kuru üzüm
-Bir tutam kimyon 
-Bir tutam yenibahar 
-4-5 dal dereotu 
-Tuz

Hazırlanışı

-Kestanelerin üzerine 
çizik atıp fırında közle-
yin, soğuyunca kabuğunu 
soyun.
-Tereyağının yarısını bir 
tencereye alıp, ince kıyıl-
mış soğanı rengi dönene 
kadar kavurun.
-Üzerine et suyu, kalan 
tereyağı, üzüm, kimyon, 
yenibahar ve tuz ekleyin. 
-Kaynamaya başlayınca 

bulguru ve kestaneleri 
tencereye katın. 
-Kapağını kapatıp 5 daki-
ka yüksek ateşte pişirin. 
-Daha sonra ocağı kısıp, 
bulgur suyunu çekene 
kadar pişirin.
- Ateşten alıp tencerenin 
üzerine kağıt havlu koyun. 
-10 dakika demlendirip 
servis tabağına aktarın. 
Dereotu ile süsleyerek 
servis yapın.

Dane-i
Bulgur-u
Hassa
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TAKVİM

OCAKTAKVİMİ

Bâb-ı Âli 
Baskını

Bâb-ı Âli Baskını, Osmanlı’nın son 
dönemlerinde gerçekleşen bir isyan 
hareketidir. İç karışıklığı fırsat bilen 
İttihat ve Terakki Fırkası ileri gelen-
lerinin Bâbıâli’yi (devletin yönetil-
diği yeri) basarak iktidarı doğrudan 
ele geçirmeleriyle sonuçlanan bir hü-
kümet darbesidir. Binbaşı Enver, ya-
nında çalıştığı Harbiye Nazırı Nazım 
Paşa’nın makamını basar. Baskında 
Nazım Paşa öldürülür. Daha sonra 
Sadrazam Kamil Paşa’nın makamına 
giden baskıncılar, sadrazamı silah 
zoruyla istifaya zorlarlar ve bu olay 
İttihat ve Terakki’nin yönetime el 
koymasına giden yolu açar.

Cemal Süreya Öldü

1931 Erzincan doğumlu olan Cemal 
Süreya, Türk Edebiyatının en önemli 

şair ve yazarları arasında yer alır. Yaz-
ma merakına henüz ortaokul yıllarında 

başlayan Süreya, aynı yılda Fransızca 
da öğrenmeye merak salar. “BiIiyorsun, 

ben hangi şehirdeysem yaInızIığın
başkenti orası.”

23 Ocak 
1913

9 Ocak
1990

İlk Türkçe Sözlük
Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan Divanu 

Lügati’t - Türk, Türk kültürünün ilk sözlüğüdür. 
Sözlük Türkçenin bilinen en eski sözcüğüdür. 

Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin yaygın-
lığını göstermek için yazılır. Sözcükleri 

güzel örnekleyen atasözleri ve şiirler 
kullanılmıştır. Karahanlı Türkçesi ile 

yazılıp ve 7500’den fazla Türkçe 
sözcük içerir.

25 Ocak
1072

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

Hazırlayan:

6 Sıfır Atıldı
TL’den 6 sıfır atmayı öngören 

yasa, 1 Ocak 2005 tarihinde 
yürürlüğe girer.  Türkiye’de ilk kez 

gerçekleşen bu operasyonda, paraları-
mız 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 “Yeni Türk 
Lirası” olarak 6 farklı birimden oluşur. 
1 Ocak 2009’da ise ‘Yeni’ ibaresi kal-
dırılarak yerini “Türk Lirası”na (TL) 

bırakır. 

İlk Posta Pulu Kullanıldı

Posta pulları, posta ücretinin ödendiğini 
belirtmek amacıyla kullanılan bir tarafı ya-
pışkanlı, diğer tarafı da çoğunlukla resimli 
veya yazılı olan kağıt etiketten oluşur. Aynı 
zamanda koleksiyon olarak da kullanılan 
posta pulları ülkemizde ilk kez 13 Ocak 
1863 tarihinde kullanılmaya başlanır. 
Dünya’da ise ilk kez 6 Mayıs 1840 tarihin-
de İngiltere’de kullanılmıştır.

1 Ocak
2005

13 Ocak
1863

26 Ocak
1926

Televizyonun İcadı

Yayınlanan görüntü ve seslerin alıcıya 
ulaştırmasını sağlayan televizyon, 1923 
yılında John Logie Baird tarafından İn-
giltere’de icat edilir ve ilk görüntü yine 
Baird tarafından 26 Ocak 1926 yılında 
yayınlanır. 1930 yıllarında elektronik 
alet olarak satılmaya ve geniş bir kitleye 
hitap etmeye başlar. 1950’de ABD’de 
renkli televizyon kullanılmaya başlanır. 
Televizyon, Türkiye’de ancak 1972 yılın-
da siyah beyaz olarak görülür. 

Vikipedi Kuruldu

Vikipedi, kullanıcılarına birçok alanda araştır-
ma yapmasını sağlayan bilgi ansiklopedisidir. 
Her dilde hazırlanan özgür, tarafsız, ücretsiz 
bir internet ansiklopedisinden oluşur.  Günü-
müzde Türkiye’de hemen hemen ilk akla gelen 

güvenilir internet araştırma yeridir. 

15 Ocak
2001

‘‘
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Çırağan Sarayı 
Yandı
İstanbul’un Beşiktaş ve Ortaköy 
sınırları arasında bir sahil sarayı 
olan Çırağan Sarayı, Sultan Ab-
dülaziz tarafından borç ile yaptı-
rılır. 18 Ocak 1910 günü sebebi 
bilinmeyen bir yangından dolayı 
yangın çıkar ve 5 saat süren 
yangın esnasında kıymetli eş-
yalar, sanat eserleri ve Sultan 2. 
Abdülhamit’e ait tablolar büyük 
zarar görür. Saray, 1992  yılında 
baştan aşağı yenilenerek 5 yıl-
dızlı otel olarak hizmete açılır.

Mekke’nin Fethi
Müslümanlar bu tarihte, Efendimiz (sav) önderliğinde 
Mekke’yi fetheder. Efendimiz (sav) kendisine peygamberlik 
verilmesinden sonra, putperestliğin merkezi olan Mek-
ke’deki müşrikleri Allah’ın dinine davet eder. Fakat onlar 
bunu reddeder, bununla da kalmayıp Müslüman olanlara 
zulmeder. Efendimiz (sav) Hudeybiye Antlaşması ile, Müs-
lümanların Mekke müşrikleriyle barış içinde yaşamasını ve 
Kabe’yi ziyaret edebilmelerini sağlayan bir antlaşma yaptı. 
Fakat Kâbe hala putperestliğin merkezi durumundadır. 
Müşriklerin 10 yıllık bu antlaşmayı 2 yıl geçmeden bozma-
ları üzerine Efendimiz (sav) Mekke’yi fethetme kararı alır 
ve bu olayı kan dökmeden gerçekleştirir.

Gandhi Öldürüldü
Gandhi, Hindistan’ın ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani 
lideridir. Gerçekliğe ve kötülüğe karşı şiddet unsuru içermeyen bir direniş 
sergiler. Hindistan’da resmi olarak ‘Ulus’un Babası’ ilan edilir ve doğum günü 
olan 2 Ekim (1869) resmi tatil olarak kutlanır. Hindistan’ın bağımsızlığına 
kavuşması, en büyük tutkusu olan Gandhi, bunun gerçekleştiğini görür. Fakat 
Müslümanlar ve Hindular arasında gerginlik  giderek artar. Gandhi, bir dua 
toplantısına giderken aşırı bir Hindu tarafından vurulur ve ölür.

Rodos Adası Fethedildi

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, 400 
parçalık büyük donanması ve 100.000 kişilik kara 

ordusuyla Rodos’u fetheder. Daha önce 2. Mehmed’in 
orduları  Ada’yı kuşatmış, fakat alamamışlardır. Suriye 
ve Mısır’ı idare etmek için Rodos Adası’nın alınmasını 

düşünen Kanunu Sultan Süleyman, Belgrad’ı 
fethettikten sonra (1521), Rodos Adası’nı 
kuşatır. Böylece Osmanlı’nın Akdeniz’de 

güvenlik sağlaması kolaylaşır.

18 Ocak
1910

11 Ocak
630

30 Ocak
1948

2 Ocak 
1523

OCAK

Rauf Denktaş Öldü

Kıbrıs denince akla ilk gelen kişilerden olan 
Rauf Denktaş, Kıbrıs’ın ilk Cumhurbaşkanıydı. 

1924’de dünyaya gelen Denktaş 88 yıllık hayatı-
nın birçoğunu Kıbrıs davasına adadı. Halka ilk 
hitabını 24 yaşında yaptı.1970 seçimlerinde Türk 
Cemaat Meclisi Başkanlığı’na seçildi. 28 Şubat 
1973’e kadar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini se-
çildi. Organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

‘‘
hatırlamak 
güç verir 

insana

17 Ocak
2012
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•

SİNEMA

BU AY 
VİZYONA 

GİRECEK 4 FİLM

•

Kocan Kadar 

Konuş: Diriliş

İyi Bir Dinazor
(The Good Dinosaur)

Diren (Suff ragette)

Dedemin Fişi

• Vizyon Tarihi: 01 Ocak 2016

• Yapımı : 2015 - Türkiye
•  Tür : Komedi
•  Yönetmen : Kıvanç Baruönü

•  Oyuncular : Ezgi Mola, Murat Yıldı-

rım, Hümeyra Akbay
•  Senaryo : Şebnem Burcuoğlu

• Vizyon Tarihi: 15 Ocak 2016

• Yapımı : 2015 - ABD 
• Tür : Animasyon,  Aile, Komedi

• Yönetmen : Peter Sohn
• Seslendirenler : Anna Paquin, Steve 

Zahn, Frances McDormand

Yapımcı : John Lasseter, Denise Ream

• Vizyon Tarihi: 15 Ocak 2016

• Yapımı : 2015 - İngiltere
• Tür : Dram
• Yönetmen : Sarah Gavron
• Oyuncular : Helena Bonham Carter,  

Meryl Streep,  Ben Whishaw 

• Senaryo : Abi Morgan

• Vizyon Tarihi: 22 Ocak 2016

• Yapımı : 2016 - Türkiye
• Tür : Komedi
• Yönetmen : Meltem Bozofl u

• Oyuncular : Doğa Rutkay, Onur Bul-

du, Özlem Tokaslan,  
Senaryo : Yılmaz Erdoğan, Murat 

Kepez

Komedi dalında rekor gişe hasılatı elde eden 

serinin devamı niteliğindeki Kocan Kadar 

Konuş 2 filminde, Efsun yani Ezgi Mola, 

rüyasında Sinan ile evlendiğini görür. Rüya-

sından ayıldığı anda ise hastanede yatmakta 

olduğunu fark eder. 

Hastaneye yatma sebebi Sinan’a evlenme tek-

lifi yaptığı anda içerisinde oldukları asansö-

rün düşmesidir. İki tarafın da ailesi hastane-

de çocukları ile ilgilenirlerken, birbirleri ile 

sürekli dalaşmaktadırlar. 

Sürekli aksilikler yaşanan ilişkide Sinan 

nihayet Efsun’u istemeye gelir. Evdeki sıra 

dışı olaylar eşliğinde iyice büyümeden nişan 

yapılır. Sinan’ın eski sevgilisi olan Selin’den 

tüyolar alan Efsun, nişanlısı ile bir an önce 

evlenmek için elinden geleni yapar. Sinan’ın 

annesi ile Efsun arasında geçen sert ko-

nuşmalar Sinan’ın evi terk etmesine kadar 

uzanır. Muhteşem bir komedi sizleri bekliyor 

şimdiden iyi seyirler.

Animasyon türünün en önemli şirketlerinden 

bir tanesi olan Pixar Animasyon Stüdyoları-

nın bu yapımı, animasyon sevenlere sunulur-

ken, sektöründeki başarısı nedeniyle de ciddi 

beklenti oluşmasına sebep oluyor.

İyi kalpli bir Apatosaurus olan Arlo, talihsiz 

olaylar sonucunda ailesinden ayrı düşer ve 

uzun bir yolculuğa çıkar. Yolda kendine hiç 

beklemediği bir yoldaş bulur, bu bir insan-

dır...

İyi Bir Dinazor izleyeceğiniz yapım şu soruyu 

soruyor; Peki, dinazorların yok olmasına ne-

den olan ve yeni bir denge oluşturan felaket 

hiç olmasaydı ve onların neslinin tükenmesi-

ne sebep olan meteor dünyayı ıskalasaydı ne 

olurdu? O zaman biz dinazorlarla hala birlik-

te yaşıyor olurduk ve o zaman neler olurdu? 

Zorlu ve gizemli yollarda Arlo tüm korkuları 

ile yüzleşerek kendi potansiyelini fark etme 

şansını yakalarken, dostluğu da ona pek çok 

şey katacak.

Sarah Gavron’ın ikinci uzun metrajlı kur-

macası, tarihin ilk feminist hareketlerinden 

birini başlatan kadınların, gittikçe acımasızla-

şan hükümete karşı yürüttükleri mücadeleye 

odaklanır. 

Gizli buluşmalarla bir araya gelen bu grubun 

üyeleri işçi sınıfı kadınlarıdır ve hareketin ilk 

safhalarında barışçıl yöntemler izlerler. 

Ancak hem çalışma koşulları hem de kişi-

sel hayatları için verdikleri eşitlik savaşı, 

zamanla daha radikal bir boyuta taşınmak 

zorundadır. 

Film bu ekibin bir üyesi olan Maud’un hikaye-

sini ele alıyor. Fakat bununla yetinmeyip 

dönemin İngiltere’sini de estetik duygusu 

yüksek bir şekilde sunuyor.

İlgi çekici bir film beyazperdede sizlerle bu-

luşmayı bekliyor.

Güldür Güldür ekibinden yepyeni bir komedi! 

Malatyalı Çirci Ailesi’nin serüveni, beyin 

ölümü gerçekleşmiş aile reisi Salih Çirci’nin 

fişinin çekilmesine karar verilmesiyle başlar. 

Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayal-

lere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve daha 

fiş çekilmeden ortaya çıkan miras kavgaları 

birbirinden renkli ve komik olaylara sebep 

olur. 

Çirçi ailesinin kahkaha dolu miras mücadele-

sini yönetmen Meltem Bozofl u beyazperdeye 

taşıyacak. 

Çoğunluğu Güldür Güldür ekibinden seçilen 

Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdo-

ğan’a, yönetmenliği ise Meltem Bozofl u’ya 

ait. 

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin 

Fişi filmiyle, bolca gülmeye hazırlanın.
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SPOR

u yazımızda sizlere Sakarya’nın en 
köklü ve en güçlü spor kulüplerinden 

biri olan Serdivanspor’u anlatmak istiyo-
ruz. Serdivanspor’un hikayesi aslında bu 
şehrin de hikayesi.

Serdivan ilçesinin ileri gelenlerin birlik 
olup kurduğu bir kulüp olan Serdivanspor, 
Cavit Kotok, Sinan Pehlivan, Tekin Toçoğlu 
ve Şefik Berber gibi isimlerin öncülük et-
mesiyle ortaya çıkar.

Böylece Serdivanspor 1955 yılında kuru-
lur. Forma renkleri sarı-siyahtan oluşur. 
Şuanda  BAL’da (bölgesel amatör lig) yer 
alır. Takımın yaş ortalaması 19’dur. BAL’da 
oynayan bütün takımlar arasındaki en 
genç takım unvanına sahiptir.

BAL’ın kuruluşundan bu yana Serdi-
vanspor (sadece 1 yıl dışında) bu ligde yer 
alır. 5.’likten aşağı inmez ve sürekli şampi-
yonluğa oynayan bir takım olma başarısını 
sergiler.

Bu ligin kritik yönü, şampiyonluk oynar-
ken kümeye de düşebilme durumudur. 
Çünkü, 3 tane Sakarya takımının içinde so-
nuncu olmamanız gerekir. Şuan ki Sakar-
ya’da bulunan güncel takımlar Kocaalispor, 
Karasuspor ve Serdivanspor’dur. 

Serdivanspor, bu takımlar arasında zirvede 

yer alır. Bu üç takım içinde 1. olan takım 
BAL’da kalabilir. 2. sırada olan takım ise 
play-off  oynamak zorundadır.

Serdivanspor’un şuan ki genel kaptanı ve 
futbol şube sorumlusu olan İsmet Yaşa 
Bey’den aldığımız bilgilere göre, Yılmaz Vural 
gibi önemli isimlerin de Serdivanspor’da 
bir zamanlar top koşturmuş. Aynı şekilde 
bir dönem Gençlerbirliği’nde de görev 
yapan Osman Özdemir de bu kulüpte 
görev yapmış.Serdivanspor, 1990’dan bu 
yana, Serdivan Hüseyin Ersin standında 
top oynamaktadır. Kulübün ilk yıllarında 
kendine ait bir stadı yoktur ve etkinliklerini 
Erenler Stadı ve Sakarya Atatürk Stadı’nda 
icra eder. 1990’dan sonra kendine ait stadı 
olan Serdivanspor  artık maçlarını kendi 
stadında oynamaya başlar.

İstikrarlı Bir Takım

İstikrarlı bir kulüp olan Serdivanspor, Tür-
kiye’nin birçok yerinde maç yapmış ve git-
tiği her yerde çok büyük saygı görmüş bir 
takımdır. 

Her yıl düzenlenmekte olan Sakarya Vali-
lik Kupası müsabakası 2012-2013 sezonu 
Amatör Süper Lig A Grubu Şampiyonu Ser-
divanspor ile Süper Lig B Grubu Şampiyo-
nu Karasuspor takımları arasında oynanır. 
Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanan karşı-

laşmada etkili ve istekli olan Serdivanspor, 
maçtan galip ayrılarak kupanın sahibi olur.
Serdivanspor’a 8 yaşında ayak basan, eski 
oyuncusu hatta kaptanı olan Reşat Salpat  
2001’den beri takımın başında görev yap-
maktadır. Deprem, Serdivanspor’un arşi-
vinin dağılmasına neden olsa da elimize 
geçen her bir fotoğraf  kulüp hakkındaki 
istikrarlılığın ve dik duruşu belgesidir.

Hedef 3. Lig

İsmet Yaşa, “takım olarak ilk hedefimiz, 3. 
ligde oynayan istikrarlı bir takım olmak” 
diyor. Açıkçası biz de bu hedefe pekte uzak 
olmadıklarını düşünüyoruz. “Bu hedefe 
ulaşmak için tesisimizin ve idman sahamı-
zın modernize edilmesi gerekiyor.” diye de 
ekliyor. Kulübün şuan ki başkanı İbrahim 
Şamlı.Takımın Teknik ve İdari menajer gö-
revi Güngör Yılmaz’a ait. Teknik Direktör 
Reşat Salpat’ın yardımcılığını Berk Yusuf 
Ziya üstleniyor. Alt yapı sorumlusu ve tek-
nik direktörü ise Günay Uçar.

Serdivanspor’un hikayesi elbette bunlar-
la sınırlı değil. Bu sayfalarda şehrimizin 
en önemli takımlarından biri olan Serdi-
vanspor’u anlatmaya devam edeceğiz. Siz 
en iyisi takımın maçlarını güncel olarak 
takip edin ve bu şehrin takımına destek 
verin.

BU ŞEHRİN AŞKI:
Serdivanspor’un Hikayesi

Deprem, Serdivanspor’un arşivinin dağılmasına neden olsa da 
elimize geçen her bir fotoğraf,  kulüp hakkındaki istikrarlılığın 

ve dik duruşun belgesidir.
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Editör’den

8. sayımız ile sizleri selamlıyoruz. Her sayıyı 
büyük bir heyecanla hazırladığımızı belirtmek 
isteriz. Her türlü katkınıza ve eleştirinize açı-
ğız. Tekrar hatırlatalım, bize yazabilirsiniz: 
serdivanajans@gmail.com

Bu sayımızın sayfalarını, dünyaca ünlü ar-
keloğumuz Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal ile 
açıyoruz. Ekrem Hoca, hayatının bir dönemini 

Sakarya’da geçirmiş.

Geleneksel Sanatlar sayfamızda “dokuma 
sanatı”nı işledik. Bu sayımızın röportajını, 
ülkemizin duayen iktisat profesörlerinden 
Ahmed Güner Sayar ile yaptık.

Yemek Kültürü köşemizin bu ayki konuğu 
“kestane”. Kestanenin bilmediğimiz ne kadar 

çok özelliği varmış. Sosyal Medya sayfamızda 
yine keyifl e okuyacağınız twet seçkileri yaptık. 
Ayrıca 3 farklı yorum yazısına yer verdik.

Belgesel Eki’nin 2. sini hazırladık. Birbirinden 
güzel 11 belgesel seçtik sizin için.

Daha iyi sayılarda buluşmak temennisiyle, 
keyifl i okumalar dileriz.

HABER

nadolu’nun akademisi unvanıyla 
önemli çalışmalara imza atan ve 

alanında kariyer yapmış birçok duayen 
ismi Serdivan’da ağırlayan Serdivan Fikir 
ve Sanat Akademisi’nde, 2015-2016 Güz 
dönemi akademik takvimi tamamlandı.

Akademik ve Sosyal Kültürel Çalışma-
lar’dan Müzik Akademisi’ne, Edebi Çalış-
malar’dan Sinema Sanatları, Geleneksel 
Sanatlar ve Yaratıcı Tasarım’a kadar tüm 
programlar bu dönem de hem öğrenci-
lerden hem de vatandaşlardan yoğun ilgi 
gördü.

Bin Başvuru

Yaklaşık 1000 kişinin başvurduğu güz 
dönemi eğitimlerine katılacak öğrenciler, 
akademik jüri tarafından yapılan müla-
katlar neticesinde belirlendi.

Mülakatlar sonucunda akademideki 

programlara kaydolan öğrenciler, 6 haf-
ta boyunca Süleyman Seyfi Öğün, Cengiz 
Çakmak, Ömür Ceylan, Tayfun Amman, 
Ercan Yılmaz, Ali Vasfi Kurt, Firdevs Ce-
beci, Aybars Bora Kahyaoğlu, Tülay Çelik, 
Orhan Altuğ, Emel Yılmaz, Murat Ertürk, 
Songül Ergün ve Nevzat Yıldırım gibi her 
biri alanında kariyer yapmış ve önemli 
çalışmalara imza atmış hocalardan ders 
aldı.

Fikir ve Sanat Akademisi ayrıca “Mede-
niyet Mektebi” programı ile Kenan Gür-
soy, Tahsin Görgün, Ahmed Güner Sayar 
ve Rahmi Karakuş gibi önemli isimleri de 
meraklılarıyla buluşturdu.

Sivil Konservatuar İçin İlk Adım

İleride sivil bir konservatuar hedefi ile 
bu dönem ilk kez gerçekleştirilen Müzik 
Akademisi’nde; TRT İstanbul Radyosu 
Ses Sanatçılarından Doğan Dikmen başta 

olmak üzere Ferdi Koç, Abdullah Uysal ve 
Hacı Bekir Kurşunet gibi alanında yetkin 
hocalar müziğe dair hem teorik hem de 
pratik eğitim verdi. 

6 hafta boyunca 21 farklı branşta eğitim-
lerini sürdüren Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi öğrencileri ise aldıkları eğitim-
lerin yanı sıra; 6 bin ciltlik kitaplığı, 7/24 
açık kütüphanesi, Anadolu’nun en geniş 
kapsamlı felsefe, sanat ve sosyal bilimler 
kütüphanesi ile Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi’nin kendilerinde yeni ufuklar 
açtığını belirterek bir sonraki dönemde 
de yine akademi bünyesinde yer almak is-
tediklerini söylediler.

Bir dönemi daha tamamlamanın mutlu-
luğunu öğrencilerle birlikte yaşadıklarını 
ifade eden Serdivan Fikir ve Sanat Aka-
demisi yetkilileri, bahar dönemine kadar 
farklı etkinliklerle akademinin çalışmala-
rına devam edeceğini belirttiler. 

Anadolu’nun Akademisi’nde 
Güz Dönemi Tamamlandı
Fikir ve Sanat Akademisi ayrıca “Medeniyet Mektebi” 
programı ile Kenan Gürsoy, Tahsin Görgün, Ahmed 
Güner Sayar ve Rahmi Karakuş gibi önemli isimleri de 
meraklılarıyla buluşturdu.
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