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PORTRE

man bu yazıyı üstatlar görmesin, 
halkımız da okumadan geçmesin. 

Zira unutulma arifesinde olan kadim mü-
ziğimizin bir üstadından bahsedeceğim 
sizlere: Mutasavvıf bir musikişinas ve 
dünyaya mâl olmuş bir sanatçıdan. 

Kimden mi bahsediyorum? Daha çocuk-
ken kulaklarımıza işleyen, bir  marş edâ-
sında söylediğimiz “Yine bir gülnihal” şar-
kısının bestekârı, Hammâmizâde İsmail 
Dede Efendi’den bahsediyorum. İsmail 
Dede’nin hayat hikayesine bize mihman-
darlık edecek olan künyesiyle başlayalım.

İstanbul’da Hamamcılıkla Uğraşan 
Bir Aile “Hammâmizâde”

Şifahi olarak aktarılan bilgilere göre 9 
Ocak 1778 senesinde dünyaya gelmiştir 
İsmail Dede Efendi. Kendisine Hammâ-
mizâde denilmesindeki sebebi, babası-
nın mesleğidir. Zira babası, İstanbul’daki 
Acemoğlu Hamamı’nı işleterek maişetini 
temin etmektedir. 

Bizdeki de merak işte; acaba bu bilginin 
hakikati nedir diye Acemoğlu Hamamı’nı 
ziyaret etmiştik. Öğrendiğimiz kadarıyla 
hamam, İsmail Dede’nin ailesinden son-
ra devredilerek farklı aileler tarafından 
halen daha işletilmeye devam ediliyor. 
İsmail Dede Efendi’nin velâdeti, Kurban 
Bayramının ilk gününe denk gelmesi mü-
nasebetiyle Hazret-i İsmail’in ism-i şerifi 
konulması münasip görülmüş.

1001 Günlük Yolculuk “Dede”

Malumunuz Tarikat-i Mevleviye’de bin 
bir gün dergâhta hizmet etmek ve dahi 
gündüz vakti dışarıdaki işlerin görülme-
si ve en geç akşam ezanında dönülmesi 
kaidesiyle, dervişler çile çıkarırlar. Bin 
bir günlük çileyi tamamlayan her dervişe 
“dede” ünvanı verilir. İlâveten dervişlerin 
tarikata has kıyafetler giymesi gerekmek-
tedir. 

İsmail Dede Efendi de “Yenikapı Mevle-
vihanesi” şeyhi Ali Nutkî Dede’ye intisab 
eyleyerek Mevlevi dervişi olur ve bin bir 

günlük çilesini tamamlayarak “dede” ün-
vanı alır.

Musiki Tahsili

İsmail Dede Efendi, sekiz yaşlarındayken 
Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin bitişiğin-
deki Çamaşırcı Mektebi’ne başlamış ve 
ilk tahsilini orada tamamlamıştır. Sesinin 
güzelliği ve musikideki istidadından mü-
tevellit, mektebin “ilahicibaşısı” olarak 
belirlenir. O yıllardaki musiki üstadların-
dan Anadolu Kesedârı Uncuzâde  Seyyid 
Mehmet Emin Efendi ile tanışır. 

Mehmet Emin Efendi, küçük İsmail’in 
ilahi okuyuşunu dinler ve kendisinde gör-
müş olduğu musiki istidadı sebebiyle onu 
talebeliğe kabul eder ve Dede Efendi’nin 
musiki serüveni böylece başlamış olur. 

İlerleyen dönemlerde Mevlevihane şeyhi 
Ali Nutki Dede  ve oğlu Abdülbaki Na-
sır Dede’den musiki dersleri ve Mevlevî 
terbiyesi almaya başlar. Ali Nutki Dede, 
Hammâmizâde İsmail Dede Efendi’deki 
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musiki istidadını fark eder ve hislerini 
ona karşı şu ifadelerle bildirir: “Oğlum, 
musiki sana dâd-ı haktır (Hakk’ın lüt-
fudur). İnşallah bütün musikişinasıânı 
koltuklarının altına alırsın.” Ali Nutki 
Efendi’nin duasının kabulü hususunda 
tartışmaya gerek yoktur sanıyoruz.

Yenikapı Mevlevihanesinde Abdülbaki 

Nasır Dede’den de ziyadesiyle istifâde 
eden İsmail Dede Efendi aynı zamanda 
ney üfl emeyi de Abdülbaki Nasır De-
de’den meşk etmiştir.

Saraya Kadar Ulaşan Ün

İsmail Dede Efendi, Yenikapı Mevle-
vihanesinde bin bir günlük çilesine 
devam ederken çağının musikişinasla-
rının ilgi ve alâkadar olacağı “Zülfünde-
dir benim bahtı siyahım” mısraıyla baş-
layan  buselik  makamındaki şarkısını 
besteler. 

Malumunuzdur ki o çağda eserler bu-
günkü gibi dijital ortamda kayda alına-
mıyor mamafih notaya alınması bile bir 
şans olarak addediliyordu. Dolayısıyla 
meşk dediğimiz sistem ile bizzat bes-
tekârın kendisinden eserler geçilerek 
(öğrenilerek) hafızalara nakşoluyordu. 
Bu sebeple İsmail Dede Efendi’nin bu 
eserini öğrenmek isteyip, tekkeye gelen 
müzik severlerin sayısı her geçen gün 
artmaktaydı. Dolayısıyla İsmail Dede 
Efendi’nin de ünü buna mümasil artı-
yordu. 

Hâl bu vaziyeti alınca musikişinaslığı 
ile meşhur olan dönemin padişahı III. 

Selim Han Hazretleri, mevlevihâneye bir 
görevli göndererek, İsmail Dede Efen-
di’nin saraya gelmesini emreder. Huzur-i 
âlide iki kez bu eseri icra ettikten sonra 
bir kese altınla taltif edilir ve bizzat Pa-
dişah hazretlerinin  iltifatlarına mazhar 
olur.

1812 senesi İkinci Mahmud döneminde, 
İsmail Dede Efendi, “Musâhib-i Şehriyâ-

ri”ler arasına katılır ve dahi kısa bir müd-
det sonra da sarayın “ser-müezzini” olur. 
Bu dönemde Enderun’da da musiki hoca-
lığı yapmıştır.

“Bu İşin Tadı Kaçtı Efendi!”

Sultan Abdülmecid Han Hazretleri, batı 
müziğine meraklı bir padişahtır. Bu dö-
nemde mehterhâne yerine Mızıka-ı Hu-
mayun kurulur. Piyano ve bando takımı 
getirilir. Batı müziğinin nüfuzunun git-
tikçe arttığı bu dönemlerde İsmail Dede 
Efendi, talebesi Dellâlzâde İsmail Efen-
di’ye: “Bu işin tadı kaçtı!” der. Nitekim 
1842 senesinde kendi arzusuyla, Sul-
tan’dan müsaade isteyerek saraydan ay-
rılır ve kendisine Ahırkapı’da  bir konak 
tahsis edilir.

“Yürük Değirmenler Gibi Dönerler”

Saraydan ayrıldıktan dört yıl sonra Hac 
vazifesi için Hicaza giden İsmail Dede 
Efendi kolera salgını sebebiyle 1846 se-
nesinde Hicaz topraklarında âlem-i be-
kaya irtihal etmiştir. “Cennet annelerinin 
ayakları altındadır.” hadisine binâen naa-
şı Hz. Hatice -radıyallahu anha- vâlidemi-
zin ayak ucuna defnedilir.

Mekke’de iken sözleri Yunus Emre Haz-
retlerine ait olan Şehnaz makamında-
ki bu eseri bir şekilde Ahmet Özhan 
Bey’den dinlemenizi tavsiye eder musiki 
dolu günler dilerim efendim.

Yürük değirmenler gibi dönerler

El ele vermişler Hakk’a giderler

Muhammed’in kösnü çalınır bunda

Ol sultanım  demi sürülür bunda 

DEDE EFENDİ

Malumunuz Tarikat-i Mevleviye’de bin bir 
gün dergâhta hizmet etmek ve dahi gündüz 

vakti dışarıdaki işlerin görülmesi ve en geç ak-
şam ezanında dönülmesi kaidesiyle, dervişler 

çile çıkarırlar. Bin bir günlük çileyi tamamla-
yan her dervişe “dede” ünvanı verilir. 
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GELENEKSEL SANATLARIMIZ

bru, kökleri yüzyıllar öncesine 
uzanan, öz kültürümüze ait bir sa-

nattır. Tarihteki yolculuğu boyunca, ebru-
cuların arayışları ile zenginleşmiş, yeni tek-
nikler ve bakış açıları ile gelişmiştir. Kitap 
sanatları arasında yer alan ebru malzemesi 
ve oluşum aşamalarından dolayı büyük ilgi 
görmektedir. Ebru sanatı başlangıçta hat, 
tezhip ve cilt sanatlarına hizmet eden bir 
yardımcı sanat olmasına karşın günümüz-
de tek başına bir sanat türü haline gelmiş-
tir.

Ebru Nedir?

Ebru’ya, yoğunlaştırılmış su üzerine suda 
erimeyen boyaların (toprak boya) fırça yar-
dımı ile serpilmesi sonucu elde edilen renkli 
desenin, kâğıda aktarılması diyebiliriz. Bu-
lut gibi görünümünden dolayı Farsça “Ebri” 
sözünden gelmektedir. Zamanla “Ebri” ke-
limesi değişime uğrayarak Türkçe’ye “Ebru” 
olarak yerleşmiştir. Ebru işi ile uğraşan sa-
natkâra ebrucu (ebru sanatçısı) denilmek-
tedir. Nerede ve ne zaman başladığı henüz 
kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bazı 
ebru tarihçilerinin, ebrunun kökeninin, 
Orta Asya’ya, Türkistan’a dayandığına dair 
görüşleri bulunmaktadır. Eski kitapların 
ciltlerinde kapak ile kâğıdı bağlayan “yan 
kâğıdı” olarak, murakka içindeki yazıların 
kenarlarında ve pervazlarında ebru kâğıt-
ları bulunmuştur. Ebru, 1600-1700 yılları 
arasında en parlak dönemini yaşamıştır. 
Bunda en büyük etkenlerden biri, ebruyu 

Türkler aracılığı ile tanıyan ve ona “Türk 
kâğıdı”, “Türk mermer kâğıdı” adlarını ve-
ren Avrupalıların istekleri olmuştur. 

Teori Değil Pratik

Ebru sanatı öğretmekle, okumakla, yaz-
makla anlatılmayan, en önemlisi bizzat 
deneyime ve pratiğe dayalı olan, tüm klasik 
Osmanlı sanatlarında olduğu gibi usta çırak 
yöntemi ile öğrenci yetiştiren bir sanat da-
lıdır. Birçok eserin altında, “derviş terbiye-
sinin” verdiği alçak gönüllülükle imza bile 
atılmamıştır. Bu yüzden birçok sanat eseri-
nin kime ait olduğu bilinmemektedir. Ebru 
yapımında kullanılan araç ve gereçlerin ge-
leneği, eski ebru kaynaklarından ve geçen 
yüzyılda yaşayan ustalardan öğrenilmesi 
ile bilinmektedir. Ebru malzemeleri, tekne, 

fırça, boya, kâğıt, öd, su, kıvamlaştırıcı (kit-
re), tarak, biz ve diğer yardımcı malzeme-
lerden oluşur. Üniversitelerin Geleneksel 
Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Süsleme 
sanatları bölümlerinde, Kültür Bakanlığı 
bünyesinde, belediyeler ve özel kurslarda 
Türk ebru sanatı eğitimi verilmektedir.
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Battal Ebru, Soma-
ki Ebru, Neftli Battal 
Ebru, Serpmeli Battal 
Ebru, Gel Git Ebru, Şal 
Ebrusu, Taraklı Ebru, 
Zemin Ebrusu, Hatip 
Ebrusu, Çiçekli Ebru 
(Necmeddin Ebruları), 
Koltuk Ebrusu, Kumlu 
Ebru, Kılçıklı Ebru, Bül-

bül Yuvası Ebru, Hafif 
Ebru, Akkase Ebru

Geleneksel bir Türk sa-
natı olan ebru, renkleri 
suda yüzdürülerek elde 
edilen ve hiçbirisi birbi-
rine benzemeyen, tek-
rarı mümkün olmayan 
ayrı bir dünyadır.

E
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SU ÜSTÜNDE NAKIŞ

EBRU

Ebru Çeşitleri
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EBRU

Ebru sanatıyla tanışmanız nasıl oldu?  

Ebruyla tanışmam babam sayesinde oldu 
diyebiliriz. Babam tarihçidir. Onun kitap-
ları bizi cezbediyordu küçükken, özellikle 
Osmanlıca olanlar. Özellikle bir tanesi vardı 
ki, Uğur Derman hocanın kitabı, yazıların 
kenarlarındaki ebrular dikkatimi çekmişti. 
Daha evvel hat sanatıyla meşgul olduğum 
için yazıların etrafı süslenmiş ideal bir hat 
levhası olarak gözükürdü. Daha sonra Allah, 
hocamızla buluşmayı nasip etti.

Ebruda pek çok ekol olduğu düşünülü-
yor, bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Pek çok ekol veya üslup bulunduğuna katıl-
mıyorum. Ancak ben bunları ikiye ayırıyo-
rum, birisi Mustafa Düzgünman hocamız-
dan gelen ekol, diğeri de modern tavırlarla 
çalışan bir ekol. 

Bunların içinde farklı üsluba sahip sanatkâr-
lar, değişik buluşlar yapan insanlar var. Ama 
ekol veya okul diyebileceğimiz, bizim eski 
yol diye ifade ettigimiz bir ana cadde ve pa-
ralelinde gitmeye çalışan yeni akımların yolu 

var gibi görünüyor.

Ebrunun üstüne hat, tezhip vb. gibi sa-
natlarının yapılmasını nasıl karşılıyor-
sunuz?

Ebru zaten eskiden müstakil bir halde de-
ğildi. Ebru bir murakkayla, ciltle, yazıyla be-
raber olmak için yapılmış bir eserdi. Hatta 
hangi ebrucunun daha mahir olduğunu bile 
hat levhalarına kenarlarına veya kitap ciltle-
rinin yan kâğıtlarına ebru seçenler belirlerdi. 

Diğer sanatlarla birlikte kullanılması zaten 
geleneğimizde var. Ebru diğer sanatlarla be-
raber buluşturulur ve onlara kıymet katıp 
yanında barınabilirse daha doğru ve güzel 
yollara gider.

Özellikle üstünde çalıştığınız bir ebru 
çeşidi var mı?

Özellikle üstüne çalıştığımız şeyler her dö-
nem değişiyor.  Bazen akkasenin, bazen çi-
çeklerin üstünde duruyoruz. Yeni bir çiçek 
bulma gayretinde değiliz ama bu ara koyu 
zeminler, kâğıtlar üstüne altınlı yazılar, ak-
kase yazılar deneyip zerendut havasını ya-
kalayabilirsek gayretlerimiz netice vermiş 
olacak.

Ebru sanatının gelenekleri nelerdir?

Ebru sanatının gelenekleri anlatmakla bit-
mez ama ilk önce elbette usta çırak vardır. 
Her şeyi usta belirler. Her insan ayrı bir 
alem, herkesle ayrı ayrı ilgilenmek gerekir. 
Ama ana kaide ustaya teslim olmaktır. Usta 
da bütün iyi niyetiyle sizin tekâmülünüz için 
gayret göstermelidir. Karşılıklı bir emektir. 

Yeni nesil aceleci ve sabırsızlar için tav-
siyeleriniz nelerdir?

Yeni nesil aceleci ve sabırsız muhakkak, her 
işte böyledir. Bu devrimizin hastalığı, sana-
yi devriminden sonra insanların dünyaya 
bakışı zorlanmaları kazanmak, hırs daha 
çok şey istemekle alakalıdır. Ama bizim ka-
dim sanatlarımız hiçbir zaman aceleciliği 
ve hocadan destur almadan hareket etmeyi 
kabul edemez. Böyle olmadıkça sonunda bir 
bereketsizlik veya hoş olmayan durum orta-
ya çıkar. Ebruya yeni başlayanlara tavsiyem 
hocalarını iyi seçip onlara tabi olmayı baştan 
kabullenmeleridir.

Ülkemizde ‘Ebru Sanatı’ denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ahmet Sacit Açıkgözoğlu Hoca 
ile Serdivan Ajans için konuştuk. Kendisi şuan Mimar Sinan Üniversitesi’nde Geleneksel Türk Sa-
natları Cilt Bölümü’nün Başkanı. Sorularımızı içtenlikle yanıtladığı için kendisine teşekkür ederiz.

“BİR HOCAYA TABİ OLUN”
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Sadrettin Özçimi- Akkase Ebru
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erdivan Ajans’ın ilk sayısından itiba-
ren her ay, sizlere tanıtmak için, yeni 

bir köyü gezdik. 

9. sayımız için 9. köydeyiz. Serdivan’ın tüm 
köylerini dolaşıncaya kadar sürecek yolcu-
luğumuzda bize eşlik ettiğinizi hissetmemiz 
bizi motive ediyor. Bu ay Aralık Köyü’ndeyiz.

Öncelikle şunu söylemek isteriz, yeşili, mis 
gibi kokan çiçekleri, oksijen yüklü tertemiz 
havası ile Aralık Köyü’ne hayran kaldık. Do-
ğayla iç içe, o güzelim köylerimizden biri de 
burası.

Bazı anılar vardır ki hiç unutulmaz. İnsanın 
hafızasına kazınmıştır. Bunlar ya sevinçli 
anılardır, ya da üzüldüğümüz anlarda aklı-
mızdan çıkmayan anılardır. Aralık Köyü, siz-
lere hafızanızın derinlerinde saklı kalan gü-
zel anılardan bir kesit sunuyor. İnsan burada 
gerçekten nefes aldığını hissediyor.

Ormanın kenarında, yemyeşil ağaçların ve 
onlarca çiçeğin arasında, kuş cıvıltısı ve bö-
cek seslerinin içinde, cennetten bir köşe ade-
ta. Karışmamış, kaynaşmış, bozulmamış ve 

özgün değerleri bünyesinde barındıran köy-
ler, tarihi ve geleneksel kültür değerlerinin 
ölümsüzleştiği yerlerdir. Aralık Köyü de gele-
neklerini canlı tutan ve yaşatan bir köy. 

1570 Kişi Burada Yaşıyor

Köy muhtarımız Mustafa Karabaşoğlu ile 
yaptığımız ufak söyleşide köy hakkında bir 
takım bilgiler aldık. Muhtarımız köyü gezer-
ken bizlere eşlik etti. 

Köy 1570 kişilik nüfusa sahip, geçimlerini 
tarım ve hayvancılıkla sağlıyorlar. Genç nü-
fus artık şehirlerde okul okuyor. Üniversite 
mezunları çoğalıyor günden güne. 

1469 kişi köyün yerlisi burada doğup büyü-
müşler. Trabzon’dan göçen aileler var, ama 
köyün çoğunluğu Boşnaklardan oluşuyor. 
Dedeleri Bosna’dan gelmişler, Akıncılar’a 
yerleşmişler. Son durakları Aralık Köyü ol-
muş. 

Nesilden nesile Boşnak kültürünü devam et-
tirmişler. Öyle ki, köyde ikinci dil olarak Boş-
nakça konuşuluyor. 

ARALIK KÖYÜARALIK KÖYÜ
KÜLTÜRÜMÜZÜ VE GELENEKLERİMİZİ YAŞATAN BİR YER:

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com
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Dedelerimiz nenelerimiz Boşnakçayı ana-
dilleri olarak konuşabiliyor ve torunlarının 
da konuşmalarını istiyor. Bunu bir zengin-
lik olarak görüyorlar.

Köyün eskileri hala tarımla ciddi anlamda 
uğraşmaktadır. Göç almayan Aralık Köyü 
kendi bünyesinde yavaş ama istikrarlı bir 
şekilde büyüyor.

Estetik Harikası Bir Camii

Köyün estetik harikası olan, güzel bir ca-
misi var. 2010 yılında yapılmış. 2015 yaz 
aylarında dış restorasyonu bitmiş. Hayır-
sever bir iş adamı ve çocukları tarafından 
rahmetli anneleri Emine Hanım’ın adı ve-
rilmiş. 

Köyde birde okul bulunuyor. Okul 9 Mayıs 
1995’te hakkın rahmetine kavuşan Ney-
yir Hanım’ın en büyük arzusu ve idealiy-
miş. Ailesi tarafından Neyyir Hanım adına 
2009’da yaptırılmış. 

Okulun müdürü Yaşar Mutluer’den aldığı-
mız bilgilere göre okul 154 öğrenciye sahip. 
İlkokul 100, Ortaokul 54 öğrenciden oluşu-
yor. Her sınıftan birer tane şube ve 1 tane 
de Anaokulu mevcut.

Kırsalda Harmanlanıyor Kentte        
Pazarlanıyor

Konukseverlik, imece-yardımlaşma, üre-
tim, tarım, hayvancılık, paylaşma ve bes-
lenme kaynakları tümüyle kırsal alanda 
harmanlanıyor ve kentlerde pazarlanıyor. 
“Bir elin nesi var iki elin sesi var” halk deyi-
şinin en güzel uygulandığı alanlar olan köy-
ler olmasaydı, acaba insanlar nelerle karşı-
laşırlardı sorusunu sorduğumuzda köylerin 
önemi, önceliği ve değeri daha iyi ortaya 
çıkacaktır. 

Kırsal kesimi, insanı ve doğasıyla, tarihi ve 
kültürel değerleriyle, üretim kaynaklarıyla, 
alt ve üst yapısıyla korumak, geliştirmek, 
desteklemek, tanımak ve tanıtmak  ama-
cıyla sizlerle paylaşmaktayız.

Bir Uygur atasözünün dediği gibi: “Yer çift-
çinin canıdır.” Halk sözlerinin pek çoğu, 
toprak, su ve insan ilişkisini anlatır. Aralık 
Köyü’ne gittiğiniz zaman, bu söze canlı ola-
rak tanıklık etmiş oluyorsunuz.

Köy odalarında, bahçelerde, bağlarda, dağ-
larda, ormanlarda, mezarlarda, düğünlerde 
derneklerde olup bitenleri araştırmak için 
ömürler yetmez. 

Köy meydanları, bağ ve bahçelerdeki ağaç 
gölgeleri, çay kenarları, bağlar  bostanlar, 
bağ bozumları, nevrûz kutlamaları, hıdrel-
lez, bayramlar ve hasat günleri köylerimi-
zin kültür tarihinde zirveye çıkan önemli 
günler, olaylar ve anlar olmakta.

Mısır Üretimi Ağırlıkta

Çok fazla ekim alanları var ve harika bir 
görsel şölen sunuyor doğaseverlere. Mısır 
ağırlıkta olmak üzere kavun, karpuz üreti-
mi yaygın olan meyvelerin başını çekiyor. 
Geniş bir ova alanına sahip. Hem verimli 
toprak, hem de ekilecek alan genişliği köy-
lüleri tarıma yöneltmiş durumda.

Her ay yeni bir köyü tanıdıkça, köy kültü-
rüne olan merakımız da artıyor. Herbirinde 
gözlemlediğimiz bir şey var: kültürel çe-
şitlilik. 

Hiçbiri bir diğerine benzemiyor ama sanki 
hepsi aynı kökten besleniyor. Bunu görebi-
liyorsunuz.

Bu sıcak köy ortamını biz Serdivan Ajans 
olarak çok sevdik, sizlerin de yolu düşerse 
mutlaka uğramanızı tavsiye ederiz.

ARALIK KÖYÜ

Her ay yeni bir köyü tanı-
dıkça, köy kültürüne olan 

merakımız da artıyor. Her-
birinde gözlemlediğimiz 

bir şey var: 
kültürel çeşitlilik. 

“

“
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izler bugünün dünyasında hıza ve hızlı 
yaşamaya kodlanmış durumdayız. Bunun 
alternatifini düşünemiyoruz. Ama siz bu-

nun tam tersini, yavaşlamayı öneriyorsunuz. 
“Biraz yağmur hiç kimseyi incitmez” diyorsu-
nuz hatta. Her yerden gelen hızlı yaşam çağrı-
larına rağmen yavaşlamayı nasıl sağlayabiliriz?

Hız aslında biraz kendimizi teknolojinin hızına ayar-
lamamızdan kaynaklanıyor. İmgelerin çok hızla de-
ğiştiği, hayatın akışının teknolojinin hızlandırmasıy-
la beraber hızlandığı bir çağda yaşıyoruz. İnsan böyle 
bir çağda dış uyaranların etkisiyle hızlandığı zaman, 
kendi içine dikkat etmekten uzaklaşıyor, kendi içinin 
değişikliklerine veya tabiatın kendi olağan akışındaki 
değişikliklere dikkat etmekten uzaklaşıyor. 

İnsanlara Hayret Nazarıyla Bakmalıyız

“Yavaşla” kitabımda tartıştığım gibi, modern insan 
ölümle başı hoş olan biri değil. Ölümden kaçmak, 
ölümü unutmak için de hızlanıyor. Peki biz nasıl 
yavaşlayabiliriz? Galiba teknolojiyle bağımızı biraz 
daha dengeli bir seviyeye oturtarak bunu yapabiliriz. 
Kendimizi, tabiatı, kâinatı daha fazla dinlemeyi başa-
rarak yavaşlayabiliriz. 

Belki kalbimizi daha fazla dinleyerek.

Tabi, kendi ruhumuzun, kalbimizin ihtiyaçlarına 
daha fazla dikkat kesilerek yapabiliriz bunu. Bunun 
için de insanın biraz hatıraların kendine mahsus ta-
rihine dönmesi lazım. Yani dışarıdan bizi sürükleyen 
ve sürekli ardı ardına eklenen yaşantı parçacıklarının 
seline kapılmak yerine, kendi kendimize durup dü-
şünebildiğimiz, tefekkür edebildiğimiz; insanlara ve 
kâinata hayret nazarıyla bakabildiğimiz anları artıra-
rak yapabiliriz. 

İçimizde derin bir merak ve kâinat karşısında büyü-
lenme duygusunu, şaşkınlık duygusunu, hayret duy-
gusunu çoğaltabildiğimiz o “doğurgan an”ları daha 
fazla tecrübe ederek bunu başarabiliriz. 

“Doğurgan an” sözünü o kitapta da kullanmıştım. 
Her an, aslında çiçeklenmeye müsait bir andır, eğer 
biz yeterince ona odaklanabilirsek. Günümüz toplu-
mu maalesef bu hız yüzünden dikkatin azaldığı ve 
hızlı sıçramalar yapan bir toplum. Hepimiz çok hız-
lıca cep telefonlarımızdan televizyonlara, karşımıza 
çıkan bin türlü uyaranla, sürekli oradan oraya seğir-
tiyoruz ve bir yerde kalıp o yerin hakkını tam mana-
sıyla veremiyoruz.

Zaman Yoksulu Haline Geldik

Saint-Exupéry’nin Küçük Prens’de söylediği çok güzel 

Röportaj: Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

ÖLÜMDEN 
KAÇMAK İÇİN 

HIZLANIYORUZ

B

Ölüm, bize hayatın kırılganlığını, faniliğini hatırlatan ve bir toplumda 
hakkıyla yaşandığı zaman, vaktin de daha dolu dolu geçmesini, daha 

anlamlı geçmesini sağlayan bir şey. Ölümün olmadığı bir dünyada insan 
sevemez, güzelliği de idrak edemez.

Kemal Sayar, 
ülkemizin 
en önemli 
psikiyatrlarından 
biri. Aynı zamanda 
bir yazar ve şair. 
Kendisi ile Bağdat 
caddesindeki 
ofi sinde buluştuk. 
Hıza endeksli ha-
yatlarımızı, ölüm-
den kaçışımızı, 
ruhsal bunalımları-
mızı ve çıkmazları-
mızı konuştuk.

Duyguların 
hızlandığı bir 

çağda ço-
cuklar hızla 
büyüyorlar 
ama ruhen 
tam olgun-
laşamıyor-
lar. İnsanlar 

yeterince 
yetişkin bir 
hayata ge-
çemiyorlar.

“

“
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KEMAL SAYAR

bir söz var: “Senin gülünü diğerlerinden ayı-
ran ve senin için değerli kılan şey, ona ayır-
dığın zamandır” diyor. Bizler sadece kendi-
mize zaman ayırmamakla kalmıyoruz, aynı 
zamanda sevdiklerimiz için de bir zaman 
yoksulu haline geliyoruz. 

Bu hız kültüründe insan kendini insan kılan 
çok temel değerlerden uzaklaşıyor ve anlık 
uyaranların verdiği hazlarla yaşayan bir var-
lığa dönüşüyor. Pek çok şey insanda kökleşe-
miyor, derinleşemiyor. Oysa hayatta iyi olan 
her şey, bizde kalıcı olan her duygu, biraz za-
man ayırmakla, dikkat vermekle ve onda de-
rinleşmekle olabilecek duygular. 

Duyguların hızlandığı bir çağda çocuklar 
hızla büyüyorlar ama ruhen tam olgunlaşa-
mıyorlar. İnsanlar yeterince yetişkin bir ha-
yata geçemiyorlar. Hep böyle bir çocuksuluk, 
ergenlik hali insanlara sârî oluyor. İnsanın 
kendini durdurmayı başarması; teknolojiden, 
makine uygarlığından ricat etmesi, muraka-
beyi, tefekkürü derinleştirebilmesi ve kâinatı 
az önce söylediğim gibi durarak, anlamaya 
çalışarak, hayret nazarıyla bakmasıyla müm-
kün olabilir.

Ölümü gündemimize almaktan kork-
makta biraz bununla mı alakalı? Modern 
insanlar olarak hepimiz aslında ölümü 
düşünmek istemiyoruz, bundan kaçıyo-

ruz ve ölümü sanki unutmak istiyoruz. 
Bu durum, hız ve haz eksenli yaşama-
mızla mı bağlantılı?

Tabi, ölüm modern medeniyette müstek-
reh bir şey olarak algılanıyor. O yüzden batı 
toplumlarında mezarlıklar hep şehrin dışına 
inşa ediliyor. 

Ölümün bize hatırlattığı çok temel bir gerçek 
var: İnsan hayatı sonludur. Bu gerçeklikle baş 
etmemek için insan türlü uyuşturucular ilan 
ediyor ya da buluyor kendisine. Bu uyuşturu-
cular arasında, hızlanma da var. Hızlandığı-
mız zaman daha kolay unutuyoruz. Yavaşlık 
bize hatırlatır, hızlanmak unutturur. Çünkü 
ölümle yüzleşmek modern insanın narsistik 
hevesleri için kabul edilemez bir durum. Yani 
kendini ilah edinen, kendi nefsini putlaştıran 
temayülleri için ona zor gelen bir durum. 

Ölümün Olmadığı Bir Dünyada İnsan 
Sevemez

Modern insan yeryüzünde cenneti bulmak 
istiyor ve bir şekilde kendini tavaf eden bir 
hacı konumuna gelerek kendi bireyliğini kut-
suyor. Modern dünyada bakıyoruz ki insanlar 
kendi anlamlarını, büyük ve üst anlatılardan 
değil, din gibi büyük anlam kaynaklarından 
değil, sadece kendilerinden ve kendi yakın 
çevreleriyle kurdukları ilişkilerden devşiri-

yorlar. Bu da insan hayatında bir keyfiliğe ve 
fakirleşmeye yol açıyor. Bu şu demek: “Eğer 
benim için bir şey iyi ise, bu iyidir.” Dolayı-
sıyla, benim için iyi olanın başkası için kötü 
olabileceği bir dünyada, çok göreceli bir ahlak 
anlayışı uyandırıyor bu düşünce. 

İnsanlar bir süre sonra “ortaklaşa iyi” ve 
“kamusal iyi” duygusunu kaybedebiliyorlar. 
Ölüm, bize hayatın kırılganlığını, faniliğini 
hatırlatan ve bir toplumda hakkıyla yaşandığı 
zaman, vaktin de daha dolu dolu geçmesini, 
daha anlamlı geçmesini sağlayan bir şey. Ölü-
mün olmadığı bir dünyada insan sevemez, 
güzelliği de idrak edemez. Bir gülün solaca-
ğını bildiğimiz için o gül güzeldir. Ölümden 
kaçış, aslında insanların birazda kendi bü-
yüklenmeci kendiliklerinden vazgeçemeyiş-
lerinin bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. 
İnsan ancak yavaşlayarak ölümle barışabilir.

O hâlde siz bir psikiyatr olarak, ölümü 
hatırlamanın ruh sağlığımıza iyi gelece-
ğini söylüyorsunuz. 

Tabi, elbette.

Faniliğin Farkında Olarak Dünyamızı 
Güzelleştirebiliriz

Belki daha çok cenaze merasimlerine 
katılarak, kabristanları ziyaret ederek 

Bizim medeniyetimizde ölümle birlikte yaşamak, öleceği 
duygusunu her an hissederek yaşamak duygusu vardır. Ne-
fesler arasında ayık olmak anlamında  “huş der-dem” denir. 

“

“bir söz var: “Senin gülünü diğerlerinden ayı-“bir söz var: “Senin gülünü diğerlerinden ayı-
ran ve senin için değerli kılan şey, ona ayır-“ran ve senin için değerli kılan şey, ona ayır-“

Bizim medeniyetimizde ölümle birlikte yaşamak, öleceği 

“
Bizim medeniyetimizde ölümle birlikte yaşamak, öleceği 

duygusunu her an hissederek yaşamak duygusu vardır. Ne-

“
duygusunu her an hissederek yaşamak duygusu vardır. Ne-
fesler arasında ayık olmak anlamında  “huş der-dem” denir. “fesler arasında ayık olmak anlamında  “huş der-dem” denir. 

“
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ölümü çokça hatırlamak gerekiyor.

Bizim medeniyetimizde ölümle birlikte ya-
şamak, öleceği duygusunu her an hissederek 
yaşamak duygusu vardır. Nefesler arasında 
ayık olmak anlamında  “huş der-dem” denir. 
İki nefes arasında ayık olmak, o nefeslerin 
farkında olarak onu tecrübe etmek ve nefe-
sin sahibine şükretmek hissiyatı vardır. İnsan 
ancak ölümün ve kendi faniliğinin farkında 
olarak bu dünyayı daha güzel kılabilir. Ölü-
mü reddeden medeniyetler, aklı putlaştıran, 
tekebbür medeniyetleridir. Ölümden kaçış da 
tekebbürün ta kendisidir. Ölümün farkında 
olmak da insanın kendi acziyetini fark ede-
bilmesi demektir. Bunu fark edebilen insan 
yeryüzünde kötülük işlememeye daha çok 
dikkat eder.

Yine bu konuyla bağlantı kurabileceği-
miz bir kavramınız var: Light manevi-
yat. Bu kavramı biraz açabilir misiniz? 
Neyi kastediyorsunuz bu kavramla ve 
artık bizler light bir maneviyat mı yaşı-
yoruz? 

Light maneviyat, insanın derin varoluşsal so-
runlarına cevap vermeyen, yüzeysel pansu-
man yapan, “mış” gibi yapan, insanın aslında 
içindeki o derin boşluğu bir türlü doldurama-
yan tüketime dönük bir maneviyat. Bunu batı 
toplumlarında yaygın olarak, örneğin Budist 
öğretinin istismar edilmesinde, görüyoruz. 
Türkiye’de de tasavvufun içeriğinden boşal-
tılarak, bir tür hümanistlik pratiğe indirgen-
mesinde görüyoruz.

Sadece İyi Hissettiren Bir Maneviyat

Yunus Emre ve Mevlana gibi isimler üze-
rinden müşahede ettiğimiz bir durum bu 
sanırım. Bugünün Türkiye’sinde artık 
sekülerleştirilmiş figürler bu isimler.

Evet, onlar kendi dini kontekstlerinden soyu-
larak, daha pop bir içeriğe maruz kalıyorlar. 
Tabi bu büyük düşünür ve şairlerimize ciddi 
bir haksızlık. Light maneviyat, insana biraz 
iyi hissettiriyormuş gibi yapıyor, fakat ondan 
bir şey istemiyor, bir talepte bulunmuyor. 
Hâlbuki bütün manevi pratikler insanı içine 
doğru sahici bir yolculuğa çıkartır ve gördüğü 
olumsuzluklarla da o insanı karşılaştırmak 
ister. Bu pop maneviyat veya light maneviyat 
bize sadece kendimizi iyi hissettirmeye yarı-
yor. Maalesef bu kişisel ve yüzeysel gelişim, 
ideolojilerin bir parangası olarak işlev göste-
riyor. Bence, susayan birinin deniz suyuna 
saldırdığında daha çok susaması gibi insanın 
içindeki derin boşluğu daha da tırmandırıyor.

Kişisel gelişimi de light maneviyatın içi-
ne mi dahil ediyorsunuz?

Tabi kesinlikle. İnsan “homo-religiosus” yani 
tapınan bir varlıktır. İnsan kendi varlığını 
aşan bir ülkünün ve anlamın peşinde koşar 
ve bu anlamı bulamadığı zamanda onun su-
suzluğunu çeker. 

Mevlana’nın bir 
sözü var “susa-
mış bir dudak, 
suyu aradığı gibi, 
su da susamış 
bir dudağı arar” 
diyor. Aslında ha-
yatın içinde hepi-
miz bizim hayat 
hikâyemizi daha 
anlamlı ve tutarlı 
kılacak bir ara-
yışın peşindeyiz. 
Öyle bir anlam 
bulmalıyız ki, o 
anlamın ışığında 
hayat hikâyemizi 
geriye doğru oku-
duğumuz zaman, 
tutarlı ve doğru bir 
anlatı oluştursun. 
Bu kişisel gelişim 
ideolojileri insana 
çaba harcamadan 
kolay yoldan iyi hissetmek gibi formüller su-
nuyorlar. Bunun içinde “bencilliği” öne çıka-
rıyorlar. İnsanın sadece kendisi için yaşama-
sını, kendisi için var olmasını ve başkalarının 
uğultularına, iniltilerine ve sıkıntılarına ku-
lak kesilmemesini tavsiye ediyorlar. Bununla 
birlikte yoğun bir özgürleşme ideolojisi, bağ-
ları atma ideolojisi şırınga ediyorlar. Bu çok 
Amerikan bireyciliğine yaslanan bir tarz. Bi-
zimki gibi doğu toplumlarında insanlar daya-
nışma halinde vardırlar ve sosyal varlıklardır. 

Hayatın Bize Öğretmesine İzin Verelim

Hepimiz arkadaşlarımızla, çevremizle yakın 
ilişki içindeyiz ve bir fedakarlık kültürü de 
vardır. Yeri geldiğinde kendi çıkarlarımızı, 
sevdiklerimizin çıkarlarının gerisine koyabi-
liriz. İşte bizimki gibi kültürlerde, bu kişisel 
gelişim ideolojileri, bencilliğin ve bireyciliğin 
kökleşmesine hizmet ediyor. Aslında buna 
inanan insanlar çoğaldıkça, bireyler daha da 
atomize olu-
yor, birbirinden 
uzaklaşıyor ve 
bencil leşiyor. 
Ben bu tarz 
yaklaşımların 
bizim toplumu-
muzun ruh do-
kusuna hiç de 
uyumlu olmadı-
ğını düşünüyo-
rum.

Toplumumu-
zun ruh sağ-
lığını genel 
olarak nasıl 
görüyorsunuz? 
Antidepresan-
ların artık daha 
çok kullanılıyor 
olması toplum-

sal ruh sağlığımızın kötüye gittiğini mi 
gösterir?

Antidepresanlar biraz her derde deva ilaç-
lar olarak kullanılmaya başlandı ve maalesef 
çoğu zaman doktor kontrolü dışında kulla-
nılabiliyor. İnsanlar sıradan mutsuzluklarını 
antidepresanlarla iyileştirmeye çalışmamalı. 

Hayat bize öğreten bir şeydir, hayatın bize 
öğretmesine izin vermemiz gerekir. Her başı-
mız sıkıştığında antidepresanlara yönelirsek 
hayatın bize bir şey öğretmesine, bir yaşan-
tının bizde kökleşmesine ve derinleşmesine 
izin vermemiş oluruz. Toplumda yalnızlaşma 
ve yabancılaşma arttıkça, insan ilişkileri so-
ğudukça, insanların ruhsal yardım ihtiyaç-
ları da artıyor. Tüm bunların bu boyutlara 
varmaması için insan ilişkilerinin her zaman 
sıcak tutulması, mahallenin diri tutulması ve 
insanların birbirlerine izole oldukları fiziksel 
mekanlarda yaşamamaları gerekir.

RÖPORTAJ
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BİLİŞİM

KISA KISA
3 Yıl Aradan Sonra
Pakistan mahkemesi, Eylül 
2012’de Hz. Muhammed’e 
hakaret içeren film nedeniy-
le Youtube’u ülkede yasakla-
mıştı. Geçtiğimiz günlerde 
Youtube yeniden hizmete 
girdi.

Drone’lara Kayıt 
Zorunluluğu
Drone kullanımı her geçen 
gün artarken, birçok ülkede 
olan kayıt zorunluluğu ülke-
mize de geldi. Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü Drone ve 
İHA’ları kayıt altına alacak 
genelgeyi yayınladı.

Fişleri Çekildi
Microsoft 12 Ocak’ta İn-
ternet Explorer 8,9 ve 10 
için desteğini bitirdi. Artık 
kullanıcılar güvenlik gün-
cellemeleri ve teknik destek 
alamayacak. 

20 Yıldır Açık Olan Oyun
Çin’de bir oyun tutkunu, ka-
yıt dosyası silinmesin diye, 
eski oyun konsolunu 20 yıl-
dır kapatmıyor. Twitter’dan 
fotoğraf paylaşan kişi, oyun 
konsolunu 180 bin saattir 
açık tuttuğunu söyledi.

PC Satışları Düşüyor
PC satışları 2015’in dördün-
cü çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre %10,6 
oranın düşüş gösterdi. Uzun 
bir dönem en önemli cihaz 
konumunda olan bilgisayar-
lar, mobil dünyadaki deği-
şimle zirveyi kaptırmış gibi 
görünüyor.

Türk İşi Kamufl aj
Bukalemun ve ahtapot gibi 
bulunduğu ortama uyum 
sağlayan canlılardan esinle-
nilerek geliştirildi. Avrupa 
Araştırma Konseyi tarafın-
dan 2 milyon euro destek 
alan proje askeri araçların 
mükemmel şekilde kamufl e 
olmasını sağlayacak.

Yeni “Aziz Sancar” 
Henüz 17 yaşında ki İsmail 
Günaçar, ABD’de Cincinna-
ti Üniversitesi Bio-Kimya 
bölümünden mezun oldu. 
Günaçar’ın yakın gelecekte 
harika işler başaracağı umu-
luyor.

skişehir Osmangazi 
Üniversitesi Fen-Ede-

biyat Fakültesi Genel Biyo-
loji Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Adnan Ayhancı, 
TÜBİTAK’a sunulan “Multi-
disipliner Araştırma Proje-
si” kapsamında tamamen 
yerli yapay kan üretiminde 
ön çalışmaların başarıyla 
tamamlandığını söyledi. 
Ayhancı “Dünyada birçok 
ülke yapay kan üretiyordu. 
Bizde bu üretimi Türkiye’de 
gerçekleştirdik” diye konuş-
tu. Aynı zamanda yapay kan 

üretiminin klasik kan bağı-
şına ve nakline bir alternatif 
olmadığını, aksine destek 
olduğunu belirtti ve kan 
bağışının aynı hızla devam 
etmesi gerektiğini söyledi. 
Ayhancı, ürettikleri yapay 
kanın ani ve acil ihtiyaç 
olduğu durumlarda kulla-
nılabileceğine işaret ederek 
şöyle devam etti:

“Kan bankalarında kan 
alındıktan sonra bir aydan 
fazla saklanamaz, hemen 
bozulur. Oysa yapay kanı 

ürettikten sonra bir sene 
saklayabiliyoruz. Özellikle 
son zamanlardaki AIDS 
hastalığını ve diğer birta-
kım kan yoluyla bulaşan 
hastalıkları düşünürsek 
yapay kanla bunların önüne 
geçmiş olacağız. Son olarak 
istediğimiz kadar yapay kanı 
hızlı ve daha ucuz üretebile-
ceğiz.” 

Ayhancı, üretilen yapay 
kanın her türlü kan grubuy-
la uyuştuğunu da sözlerine 
ekledi.

apon üreticiler 6 mm kalınlığa sahip 
olan ve Kâğıt Kamera adını verdikle-

ri ürünü duyurdular. Kâğıt kadar ince olan 
bu cihaz birçok özelliği de bünyesinde ba-
rındırıyor. 1280x1024 piksel çözünürlük-
te fotoğraf çeken kamera 720x480 piksel 
30fps video kaydı da yapabiliyor. Bunun 
yanında cihazda açma kapatma tuşu ve 
mod tuşu bulunmakta, bu tuş ile ister 
fotoğraf çekimi isterseniz de video kaydı 
yapabiliyorsunuz. Cihaz üstte bulunan 
LED ile size hangi modda olduğunuzu da 
bildiriyor. Boynunuza asacağınız bir askı 
ipini de bünyesinde barındıran kamera 
16GB’a kadar microSD kart desteği ve 
USB 2.0 ile de veri aktarımını sağlıyor. 
Tüm bu özelliklere sahip kameraya ise 
sadece 28 dolara sahip olabiliyorsunuz.

ünümüzün en büyük sorunlarından olan 
mobil cihazların şarj sorununa farklı bir 

çözüm daha getirildi. 

Bilim insanları mobil şarj sorununu çözmek 
için farklı projeler üzerinde çalışıyor. Bu pro-
jelerden en umut vaat edeni, MIT’te yapılan 
ve insanların günlük hareketlerini enerjiye 
çevirecek olan proje. Bu projede üretilen yeni 
materyal, ileri geri hareketi elektrik enerjisine 
çeviren pil benzeri kimyasal bir yapıya sahip. 

Böylece kullanıcıların koşarken, yürürken olu-
şan salınım ile elektrik üretmeleri mümkün 
oluyor. 

Bu enerji de mobil cihazları şarj etmeye yete-
cek kadar büyük boyuta ulaşabiliyor.

E

Hayat Kurtaracak 

Sıvı

Abdulkadir Abuş akadirabus@gmail.com

JG

Kâğıt Şarj Sorununa

KameraYeni Bir Çözüm
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DUR VE BAK

Sporcu Michael Tomchek, Castle Val-ley’den atlarken. Utah

Kocaları, kardeşleri Sovyet ordusuyla cepheye gidince, onların yerini doldurmak zorunda kalan Kırgız kadınlar. 1942

Pamir Dağları’nın kıyılarında uzanır, adına “Ölüm Yolu” denir. Tacikistan

Çarlık Rusyası’nda tifüse yakalanmış 

bir genç. 1892

Günün her saati bu köprü altı doludur. 

Uyuşturucu bağımlılığı Afganistan’da 

toplumsal bir felakete doğru ilerliyor.

Etrafta kızlar varsa, mahalle maçları 

kavgalı biter.

toplumsal bir felakete doğru ilerliyor.

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

sunuyoruz. Keyifli okumalar ve izlemeler dileriz.

Zeynep Sena Tuna
zynpsntn@gmail.com

Büşra Mercan
zbusramercan@gmail.com

Hazırlayanlar:

kita
film

irminci yüzyıl siyasal tarihi açısından 
önemli bir yapıt olan bu eserde Hitler, 

“nasyonal sosyalizm” adını verdiği dünya 
görüşünün açıklamasını yapar ve amaçlarını 
bildirir. 

Hitler’in siyasal ve ekonomik tezlerinin yer 
aldığı, kapitalizmin ve Marksizmin eleştiril-
diği bu kitap, aynı zamanda bir otobiyografi 
olması nedeniyle de kıymete değerdir. 

Kapitalizme ve Marksizme karşı yeni bir 
politik sistemin önerisi sunulmaktadır; bu 
bakımdan Kavgam’da Hitler’in kendi politik 
kuramları yazılı haldedir. 

Hitler parlamenter demokrasinin eleştirisini 
yapmış, milliyetçiliğin karşıtı olan enternas-
yonalizmi dönemin sosyopolitik koşulları 
altında yermiş, Pancermenist idealler üzerine 
kurulu “Büyük Almanya” hedefini açıkça dile 
getirmiştir. İkinci cildin son kısımlarında, 
nasyonal sosyalist düzen kurulduğu takdirde 
Almanya’nın Doğu Avrupa’da gerçekleştireceği 
politikaları açıklamış olması, onun İkinci Dün-
ya Savaşı yıllarında yapmış olduğu politikala-
rın bir önizlemesidir ve dikkat edilesidir. 

Diyalektik olarak; kötünün, insanlık dışının, 
faşizmin anlatılmadığı, bilinmediği bir yerde 
iyinin ve özgürlüğün de değerinin bilinmeye-
ceğini düşünüyorum. 

bdülhamit’i tanımak mı istiyorsunuz? 

O zaman elinize almanız gereken kitap tam 
olarak burada. Kızıl Sultan diye empoze 
edilen bir padişahın bilmediğimiz yanlarına 
hayran kalacaksınız.

Sultan II. Abdülhamid 33 yıl boyunca, etrafı 
“kurtlar”la çevrili bir ülkeyi, sağ salim karaya 
çıkarmanın mücadelesini verdi. 1878’de Rus-
ya karşısındaki ağır yenilgimiz, emperyaliz-
min iştahını kabartmıştı ve imparatorluğun 
her yerinde isyan sesleri yükseliyordu. 

Çöküş için gün sayılırken, bu 34 yaşındaki 
adam, 30 yılını adayacağı bir dizi icraatın 
düğmesine basıyordu. Ülkeyi bir barış döne-
mine sokarken, kazanılan zamanda demir-
yolu ağından eğitim yatırımlarına kadar bir 
dolu projeye imza atıyordu. Kendisini feda 
etmişti ama 30 yılda yetiştirdiği nesil, Ça-
nakkale’den Sina çölüne kadar emperyalizme 
karşı Akif ’in deyişiyle ‘kıta kapma’ oyunu 
oynayacaktı.

Osmanlı tarihini yeniden yazmaya koyulan 
Mustafa Armağan’ın titiz ve akıcı kalemin-
den Son Sultan’ın Kurtlarla Dansı. Kitabı 
okuyunca dansın bugün de devam ettiğini 
fark edeceksiniz. 

Tarih meraklılarının doğru bir şekilde me-
raklarını giderebileceği bu eser sizlere faydalı 
olacaktır. 

ürkiye’nin önde gelen tarihçilerinden 
İlber Ortaylı okurlarıyla yakın tarihin 

tartışmalı konularını ele alıyor: Balkanlar-
da İsyanlar, İttihat ve Terakki Partisi, Son 
Padişah Vahideddin ve Osmanlı’nın Son 
Günleri, Mustafa Kemal Atatürk ve Cum-
huriyet’in ilk Dev Atılımları, Anayasalar, 
Seçimler, Tek Parti Devri ve İkinci Dünya 
Yılları… Ortadoğu’nun Tarihi, Krallıkların 
Yükselişi ve Çöküşü, Baskıcı Liderler ve 
Oğulları, Kanayan Yara Filistin’in Geçmişi 
ve Geleceğine Dair Yorumlar... İstanbul’un 
Tarihi ve Kimliği, Sahipsiz İstanbul, Kültü-
rel Mirasların Geleceği...19 ve 20. yüzyıla 
dair tartışılan, gündemden düşmeyen 
konulara dair İlber Ortaylı’nın görüşleri-
ni merak edenler için mutlaka okunması 
gereken bir kitap.

“I. Dünya Savaşı’ndan sonra Türk toplumu 
kaosu ve yeni bir dünya savaşını değil, Milli 
Mücadele’yi tercih etmiştir.”
“Osmanlı İmparatorluğu, milliyetçi akımlar 
sayesinde dağılan tek imparatorluk değildi; 
fakat ne Rusya, ne de Avusturya-Macaris-
tan’da ulusalcı akımlar bu derecede aktif ve 
silahlı eyleme dönüşmüştü.”
“İttihatçılar milliyetperver ve büyük ideal-
lere sahiplerdi ama kendilerini değerlendi-
remeyen bir ekip olmaları onları başarısız-
lığa sürükledi.”
Meraklıları için oldukça akıcı ve öğretici bir 
kitap şimdiden iyi okumalar.

1 2 3

KAVGAM
Adolf Hitler

ABDULHAMİD’İN KURTLARLA DANSI YAKIN TARİHİN GERÇEKLERİ

Asya Yayıncılık Timaş Yayınları

Mustafa Armağan İlber Ortaylı
Timaş Yayınları

Kötü 
Bilinmeden, 
İyi Bilinemez

Abdulhamid’i
Tanımak İçin

Yakın 
Tarihe
Yolculuk

Y A T

KİTAP&FİLM
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Yöneticilik Dersleri
Mustafa Özel
Küre Yayınları

LÛGAT365
Kolektif
Can Yayınları

Etik ve Politika Dersleri
Henri Bergson
Pinhan Yayıncılık

Puslu Kıtalar Atlası
İhsan Oktay Anar
İletişim Yayınları

Şiddetsiz Direniş
Todd May
Ayrıntı Yayınları

Yabancı
Albert Camus
Can Yayınları

Bir Ömrün İnsanları
Kemal H. Karpat

TimaşYayınları

Merhume
Murat Uyurkulak
April Yayıncılık

Sürekli Kayıp
İbrahim Tenekeci
ProfilYayınclık

Osmanlıya Bakman
İlber Ortaylı
Timaş Yayınları

Tuhafiyedeki Hafiye
Ahmet Turan Köksal
Timaş Yayınları

Seyrek Yağmur
Barış Bıçakçı
İletişim Yayınları

Çizgiyi Aşmak
D. H. Lawrence
Metis Kitap

Oyun Takvimi
Şermin Çarkacı
Elma Yayınevi

YENİ

ÇOK

ÇIKANLAR

SATANLAR

*

* En çok satan kitap bilgileri, kitap-
yurdu, babil ve idefix sitelerinin 
verileri derlenerek oluşturulmuş-
tur.  Şubat2016

*

KİTAP&FİLM

X. yüzyıl sona ererken, 
Cambridge Uluslararası 

Biyografi Merkezi Halil İnal-
cık’ı 2000 bilim adamı arasın-
da göstermiştir. 

Bugün dünya üniversitelerin-
de Halil İnalcık okunuyor ve 
okutuluyor. 

Onu dar anlamda bir “tarih-
çi” olarak düşünmek elbette 
yetersiz kalır, bizzat tarih 
disiplinine şekil vermiş, kendi 
metodolojisini ve bilgi biri-
kimini tarihçilik mesleğine 
kazandırmış bir kişi olarak o, 
bilim çevrelerinin üzerinde 
uzlaştığı nadide bir isimdir. 

İnalcık ekolüne mensup yüz-
lerce öğrenci sadece birincil 
kaynakları kullanma, belge 
ve arşivleri inceleme yönün-
de değil, modern anlamda 
tarihe sosyo-ekonomik birçok 
cepheden bakabilme becerisini 

ondan öğrenmiştir. 

Yeni kuşak tarihçiler, Akdeniz, 
Osmanlı ve Balkan tarihi üze-
rindeki birçok yanlışın tashih 
edilmesini ona borçludur. 

Kitap, sayısız makale ve 
ansiklopedi maddeleri, sosyal 
bilimciler için göz kamaştırıcı 
bir hazine hüviyetindedir.

Doğu Batı dergisine yazdığı 
makalelerin toplandığı bu 
kitap, onun hâlâ genç bir öğ-
renci gibi nasıl çalıştığının ve 
ürettiğinin hayranlık verici bir 
numunesidir.

Bu ciltte, Doğu Batı dergisinde 
1998-2004 yıllarında çıkmış 
olan on beş makalesi bir arada 
yayımlanmaktadır. Dergi-
nin her sayısı belli bir konu 
üzerinde odaklandığı için her 
makale belli bir konudadır. 

917 doğumlu Marksist 
Eric Hobsbawm’ın 80 ya-

şın üzerinde kaleme aldığı ve 
Tuhaf Zamanlar (Interesting 
Times) adını verdiği özyaşam 
öyküsü “bir Marksist olarak 
yaşam öyküm” ya da “bir 
Marksist olarak hayatım” diye 
de adlandırılabilirdi. 

Hobsbawm’ın biyografisinin 
en ilginç kısmı Avrupa’da 
faşizmin yükselişi dönemine 
denk gelen çocukluğu olmak 
üzere çoğu Britanya’da geçen, 
heyecanlı olmayan kişisel iliş-
kilere, düzenli ve sürekli, ilgi 
uyandırmayan orta sınıf ya-
şam biçiminin son derece can 
sıkıcı öyküsüne sahip olması.

Ama hakkını da yememek 
lazım, kitapta bundan fazlası 
olduğunu söyleyebilirim.
20. yüzyıl tarihini diğer asır-
larınkinden ayıran en önemli 
izler; dünya savaşları, siyasal 

devrimler, imparatorluklar-
dan ulus devletlere geçişler, 
kültürel alt üst oluşlar, top-
lumsal çatışmalar, iktisadi 
düzenler ve düzensizlikler 
ve tüm bunların etrafında 
oluşan modern kültürel bir 
hayat içerisinde sürülür. Eric 
Hobsbawm, bu yüzyıl boyunca 
sayılan değişimlere adeta ilk 
elden tanık olan, kişisel olarak 
değişimlerin insanlar üzerin-
deki etkilerini bizatihi yaşamış 
önemli Marksist tarihçilerden 
biridir. 

Tuhaf Zamanlar, Viyana’dan 
Berlin’e, Londra’dan São 
Paulo’ya, Moskova’dan Kü-
ba’ya, Manhattan’dan Brezilya 
sokaklarına sadece kitaplarda 
yer alan büyük olayların küçük 
kahramanları olarak değil, 
olayların fiili kahramanları 
olarak yer almış insanların 
hikâyelerini büyük bir tarihçi-
nin hayatına dahil ediyor.

4 5

DOĞU BATI / MAKALELER-1
Prof. Dr. Halil İnalcık

TUHAF ZAMANLAR
Eric Hobsbawm

Doğu Batı Yayınları İletişim Yayınları

Hâlâ Bir Öğrenci
Gibi Çalışıyor

Bir Hayat
Hikayesinden Fazlası

X 1
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5 Şubat 2008’de göste-
rime giren, çekimleri 

Van ve Safranbolu’da yapılan 
film 1. Dünya Savaşı zama-
nını anlatmaktadır.

Van, 1915 Ocak ayı 1. Dünya 
Harbi’nin ilk aylarıdır, 
ordunun cephanesi bitmek 
üzeredir ve sınıra bir an 
önce cephane götürülmesi 
gerekir. 

Gerekli olan cephane ise 
Van’dadır. 

Eli silah tutan herkes cephe-
de vatan için savaşmaktadır. 

Van eşrafı ise Taşnak çete-
lerine karşı kenti müdafaa 
etmektedir. 

Bu durumda cephane taşıma 
görevini yüreği kocaman, 
yaşları 12-17 arası değişen 
120 kahraman çocuk üstle-
nir. 

Büyükleri bu zorlu yolculu-
ğu nasıl tamamlayacakları 
konusunda endişeli olsalar 
ve yolda bin bir zorlukla 
karşılaşsalar da bu 120 
kahraman çocuk başlarında 
Musa çavuş ve birkaç asker 
ile birlikte cephaneyi hu-
dutta olan Türk askerlerine 
ulaştırırlar. 

Geri dönüş yolunda ise 80 
km’yi 2 günde tamamlamış-
lardır. 

Ancak maalesef geriye sade-
ce 40 çocuk gelir. 

Sonrasında ise bu 40 çocuk-
tan 22’si hayatta kalır, 18’i 
şehit olur.

Vatan sevgisinin en iyi anla-
tıldığı bu dramatik ve aynı 
zamanda yaşanmış olayın 
filmini izlerken yanınıza 
mendil almanızı öneririz.

ilmimiz, Ege’de küçük 
bir sahil kasabasında 

yaşayan 10 yaşında Ozan 
adındaki bir çocuğun ağzın-
dan anlatılan bir hikâyeyi 
yansıtmaktadır. 

Dedesi Mehmet Bey, 
Girit göçmeni 
olduğu için 
kasabadaki 
arkadaşları 
onunla “gâ-
vur” diye 
alay etmek-
tedir. Tabi 
kahramanımız 
hepsine “Biz Tür-
küz” diyerek kafa 
tutmaktadır. 

Usta oyuncu Çetin Tekin-
dor’un can verdiği Mehmet 
Bey karakteri, kasabada 
saygın bir konuma sahiptir. 

Daha yedi yaşındayken, 
ailesi zorla topraklarından 
koparılmış, mübadeleyle 

Girit’ten göçmüşlerdir. 
Mehmet Bey’in en büyük ar-
zusu ölmeden evvel doğdu-
ğu toprakları görebilmektir. 

Bu özlemle sık sık içinde 
mektuplar olan şişeleri 

Ege’nin mavi sularına 
bırakmaktadır. 

Film, küçük bir 
kasabada yaşa-
yan on yaşında 
bir çocuk ve de-
desi aracılığıy-
la, bir ailenin 

ve bir ülkenin 
geçirdiği büyük 

değişimi anlatıyor. 

Kalabalık ve sıcak Ege 
insanlarının hikâyesini 
izlerken, mübadeleye, öteki 
olmaya, nereye gidersen git 
bir yere ait olamamaya, iki 
yakaya, çok sayıdaki azınlı-
ğa, ihtilallere, bir defa daha 
ama bu kez farklı bir yerden 
bakacaksınız.

1

3

2

Yön: Murat Saraçoğlu-Özhan Eren / 2008 – Türkiye
Oyuncular: Cansel Elçin, Özge Özberk, Burak Sergen 
Tür: Tarih, Dram
IMDB: 7.2

Yön: Çağan Irmak / 2011 – Türkiye
Oyuncular: Çetin Tekindor, Hümeyra, Zafer Algöz, Mert Fırat
Tür: Tarih, Dram
IMDB: 8.0

120 Dedemin İnsanları

Yüreği Büyük
120 Çocuğun Hikayesi
Gamze Bozdağ - Biyolog Aylin Karakaya - İlahiyat

Sıcak Bir 
Ege Filmi

1 F

raliçe Elizabeth dönemi İngiltere’sinde geçen hikaye yüzlerce 
yıldır onlarca entelektüelin kafasını kurcalayan bir soruya odak-

lanıyor: İngiliz edebiyatının en büyük ismi William Shakespeare’in 
eserlerinin arkasında başka biri mi vardı? 

Onlarca edebiyat eseri başka birilerinin kaleminden çıkmış olabilir 
miydi? Konuya ömrünü adamış uzmanlar, yazılmış onlarca kitap ve 
üretilen teorilerden sonra şimdi Roland Emmerich, Anonim isimli 
filmiyle İngiliz edebiyatına aynı soruyu soruyor. 

Dönemin skandal dolu 
siyasetine ayna tutarak, 
Kraliyet ailesinin küstah ve 
güç tutkunu hali Londra’da 
‘sahneleniyor’. 

Roland Emmerich’in 
yönetmenliğinde 
çekilen Ano-
nim’in senar-
yosu John 
Orloff’a ait. 

Filmde 
William 
Shakespeare 
rolünü ise Rafe 
Spall canlandırı-
yor.

Filmimizi acayip kılan ise şu 
soruyu sorması; tüm millet-
lerin severek okuduğu eser-
leri dünyanın her yerinde 
sahnelenen William Shakes-

peare bir kukla, bir sahtekar 
mıydı? Evet bu acayip soru 
yıllardır sorulagelmiş ve çe-
şitli teoriler kitaplar haline 
getirilmişti. 

Bu inanılmaz tari-
hi şüpheyi akla 

getiren en 
önemli ipuç-

larından biri 
de William 
Shakespeare 
adlı kişinin el 
yazmalarının 

bulunamaması 
idi. 

Filmimize göre William 
yazı yazmayı bile bilmemek-
tedir. 

Tüm bu soruların cevabını 
merak edenleri filmi izleme-
ye davet ediyorum.

Shakespeare Bir
Yalancı Mıydı?
Büşra Mercan - Felsefe

K

Anonymous
Yön: Roland Emmerich - 2011 / İngiltere
Oyuncular: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, David Thewils
Tür: Tarih, Dram, Siyaset
IMDB: 6.9
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arih, 6.yy. Yer, Mekke. 
Cahiliye Devri olarak 

anılan dönem. 

Şehrin ileri gelenlerinin 
Mekke’yi kölelik, alkol ve 
zina gibi ahlaksızlığın pençe-
sinde acımasızca yönettiği 
bilinmekte. Kız çocukların 
yeni doğduklarında diri 
diri gömüldükleri tuhaf bir 
dönem. 

Bu denli karanlık bir çağdan 
günümüze kadar sürecek 
bir aydınlık için Cebrail a.s. 
tarafından ziyaret edilen Hz. 
Muhammed, insanları tek 
bir İlah’a inanmaya davet 
ediyor.

Daha sonraki yıllarda Al-
lah’tan inen bir ayet, pey-
gamberin silaha sarılmasını 
ve Mekke ordularına karşı 
direnmesini emrediyor. 
Müslümanların ordusu tec-
rübesiz olduğu halde Bedir 
savaşını kazanıyor. 

Uhud savaşının ardından 
ise, 10 yıllık bir barışa evet 
diyerek arada geçen süreyi 
İslam’ı yaymak için kullanı-
yorlar. 

Muhammed’in Allah’ın elçisi 
olduğu, Allah’tan başka ilah 
olmadığı haberi Arap yarı-
madasını hızla kat ediyor.

En iyi müzik dalında Oscar’a 
aday olan Çağrı, Hz. Hamza 
rolündeki Anthony Quinn’in 
benzersiz oyunculuğu kadar, 
büyük bir prodüksiyon 
olması ve Hz. Muhammed’i 
göstermeden İslam’ın doğuş 
ve yayılışını anlatmadaki ba-
şarısıyla da, tüm dünyadaki 
Müslümanların beğenisini 
toplamış bir yapım. 

Çocukluğumuzda her sahur 
vakti ekran başına kilitlenip 
heyecanla seyrettiğimiz 
Çağrı filmi tekrar tekrar 
izlemeye değer.

olomon.. 

Bu ismi her duyduğumda 
yüreğimde bir şeyler ko-
puyor. Film o kadar büyük 
etkiye sahip ki aklıma gel-
dikçe ilk izlediğimdeki gibi 
hissediyorum.

1841’de New 
York’ta yaşayan 
Solomon Nort-
hup, kendi-
sini müziğe 
adamış 
özgür, siyahi 
bir adamdır. 
Fakat bir gün 
bir müzik işi için 
2 adam ile tanışır ve 
çalışmak için Washington’a 
gider. İnandığı medeni 
dünya alt üst olur çünkü 
kendisini kaçırıp Güney’de 
bir çiftlikte köle olarak çalış-
ması için satarlar. 

Özgürlüğünü korumak için 
verdiği tüm emekler ve mü-

cadele yerle bir olmuş, ha-
yatı kâbusa dönmüştür. Bu 
cehennemde Solomon acıyı, 
şiddeti, küçük düşürülmeyi 
yeniden öğrenecek ve isyan 
etmeye cesareti olmayan bir 
grup insanın umutsuzluğu-
na şahit olacaktır.

Sevdiklerini ve ha-
yatını geri almak 

için ne yapma-
sı gerektiğini 
kesinlikle 
bulmuştur.

Ünlü İngiliz 
yönetmen Steve 

McQueen’in 86. 
Akademi Ödülleri’nde 

en iyi film ve en iyi yardımcı 
kadın oyuncu kategorile-
rinde Oscar alan filminde, 
Michael Fassbender’ın yanı 
sıra Brad Pitt, Sherlock 
dizisinden tanıdığımız Be-
nedict Cumberbatch ve Paul 
Giamatti gibi ünlü yıldızlar 
da yer alıyor.

4

6

5

Yön: Mustafa Akkad / 1976 - ABD
Oyuncular: Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara 
Tür: Tarih, Dram, Biyografi
IMDB: 8.6

Yön: Steve McQueen / 2014 – ABD
Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Benedict Cumberbatch, Brad Pitt
Tür: Tarih, Dram
IMDB: 8.1

The Message - Çağrı 12 Years A Slave - 12 Yıllık Esaret

İslamiyet’in 
Doğuşu
Merve Keser - Maliye Büşra Mercan - Felsefe

Özgürlük 
Mücadelesi

T S

evrimle birlikte inandığı tüm değerler silinip yerine yeni sistemin 
gelişi Dr. Yuri Jivago’nun hayatını alt üst eder. Bolşevik Devrimi 

döneminde yaşayan bir doktor ve de şair olan Yury Jivago, devrim 
atmosferinde büyük bunalımlar yaşamaktadır. 

Doktor Yuri Jivago’nun devrimin liderlerinden birinin karısına aşık 
olması ile yaşadığı zorlukları anlatan çok kapsamlı, romantik ve des-
tansı bir filmdir. Olaylar ihtilalin hemen öncesinde başlar ve filmin 
arka fonunda tüm ihtilal süreci gözler önüne serilir. Ön planda ise, 
kendisine çok aşık bir kadınla evli olmasına rağmen, şiirlerine ilham 

veren başka bir talihsiz 
kadını, Lara’yı sevmektedir. 
Böylelikle sadakat ve ihtiras 
arasında bocalayan, hayatı-
nın kontrolü kendi elinden 
alınmış ve savaşın parça-
ladığı yokluklarla 
dolu bir ülkede 
oradan oraya 
sürüklenmek-
tedir. Şair 
bir tıp dok-
torunun, 
Doktor 
Jivago’nun 
dramını izle-
mek, nefes ke-
sici aynı zamanda 
oldukça üzücü. Merak 
uyandıran, izlerken zamanın 
nasıl geçtiğini anlayamaya-
cağınız bir film. Kesinlikle 
pişman olmayacaksınız.

Pasternak’ın romanı 1965 

yılında ünlü yönetmen 
David Lean tarafından filme 
alındı. 3,5 saat uzunluğun-
da, bir tür kapsamlı epik 
film. 

Sovyet yazarı Boris 
Pasternak’ın kendi 

ülkesinde yayım-
latamadığı için 

kaçak olarak 
yurt dışına çı-
kartıp ilk kez 
1957 yılında 
İtalya’da bas-

tırttığı romanı 
Doktor Jivago, 

David Lean’in epik 
sinema uyarlaması 

dışında üç kez daha filme çe-
kilmiştir. Rusya’nın geçirdiği 
dönüşüm evresini karakteri 
Jivago’nun üzerinden an-
latan film, beş dalda Oscar 
ödülü kazanmıştır.

Sadakat ve
İhtiras Arasında
Zeynep Sena Tuna - Uluslararası İlişkiler

D

Dr. Zhivago
Yön: David Lean, 1965 - ABD, İtalya
Oyuncular: Ömer Şerif, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, Julie Christie
Tür: Dram, Romantik, Savaş
IMDB: 8.0



17SerdivanAjansŞubat2016

YORUM

hakespeare’in 66. sonesi dünya-
nın mevcut halinden bir bıkmış-
lığın verdiği tepkiselliktir. Şairi 

bu şiirinde Don Kişot’tan ayıran şey, 
bütün bu kokuşmuşluğun içerisinde 
mücadele aşkını kendisinde bulama-
ması, buna karşılık da çarenin ancak 
ölüp gitmekte yattığını düşünmesidir. 
Don Kişot ise böyle değildi; Don Kişot 
diyar diyar dolaşır ve de kötülüğü alt 
etmek için düşe kalka bir mücadele 
sergiler.

Güç İstenci

Don Kişot’un bir başka özelliği de 
yaşamaya olan bağlılığıdır diyebiliriz: 
“Tavsiyemi yerine getir ve uzunca 
bir hayat yaşa. Çünkü bu hayatta bir 
insanın kendisine yapabileceği en 
çılgınca şey, kendi ölümüne müsaade 
etmesidir” dediğinde Don Kişot tam 
da bir Nietzsche’cidir aslında. Çün-
kü “güç istenci” dediğimiz şeyin en 
başında gelen şey yaşama istencidir. 
Gerisi bunu takip eder (sağlık, servet 
ve gücün elde edilmesini sağlayan 
diğer her şey).

Shakespeare “And purest faith unhap-
pily forsworn” (İşte en temiz inanç 
kalleşçe çiğneniyor) dediğinde ise 
Marx’ın “Komünist Manifestosu”nu 
akla getirir. Hatırlayalım, Marx’a ve 
Engels’e ait olan bu eserde şöyle bir 
cümle vardır: “(Burjuvazi) Dindar 
esrikliğin kutsal ürpertilerini de, 
şövalyece yüksek heyecanları da, dar 
kafalı burjuva duygusallığını da bencil 
hesapçılığın buz gibi suyunda boğ-
muştur.”

Adeta Shakespeare ve Marx – Engels 
ikilisi aynı devirlerde yaşamışlar gibi 
ele alırlar mevcut dünya şartlarını. 
Marx’ı da Shakespeare’in 66. sonesi-
nin ruhundan ayıran şeyin kendisinde 
bir pesimizm olmadığını söylemek 
mümkün. Malum ki Marx da asla 
değişmeyecek olan bir tarih tasavvur 
etmemekteydi.

Atinalı Timon

Shakespeare’in tekrar tekrar okunası 
bu eseri, esasında bizim daha çok 20. 
yüzyıl ile andığımız bir başka gerçeği 

de ortaya koyuyor. Bir 
yerde şair şöyle bir 

durumdan bahse-
diyor:

“And art made 
tongue-tied 

by aut-
hority” 
(İşte 
zorba, 

sanatın 
ağzına 

tıkaç tık-
mış).

Hitler dönemi Almanyası Führer Mü-
zesi’ni öncü bir müze haline getirmeyi 
kendisine vazife edinmişti. Gayenin 
yerine gelmesi adına Naziler, Avru-
pa’nın birçok ülkesindeki resimlere 
el koymuşlardı. Almanya’yı terk eden 
Yahudilerin evlerini yağmalayan müze 
yetkilileri, buralardan elde ettikleri 
sanat eserlerini müzenin içeriğinin 
genişletilmesi adına kullandılar. 
Şüphesiz Shakespeare tarihi anlamak 
için olduğu kadar ferdi ve toplumu 
anlamak için de okunası bir yazardı. 
Atina’nın cömertliği ile ün salmış 
bir karakterini canlandırdığı Atinalı 
Timon örneğin. 

Timon eşini dostunu sürekli olarak 
davetlere çağıran, bol keseden yediren 
içiren bir kişidir. Böylece sağlam dost-
luklar kurduğunu sanar. Fakat gün 
gelip de varlığını kaybedince, arkasın-
da kimsenin olmadığını görür.

Bundan asırlar sonra, parayı açıklar-
ken Timon’a atıfta bulunduğunda 
Marx, Shakespeare’in paranın şu iki 
özelliğini açıklığa kavuşturduğunu 
söyleyecektir:
1-) Tabî mülkü kendi zıddına dönüş-
türmesi, nesneleri yıkıp tahrip etme 
gücü,
2-) İnsanların ve ulusların ortak fahi-
şesi olma özelliği.

Özet olarak söylemek gerekirse, 
bugün entelektüelliğin cezbediciliğine 
terk edilen Shakespeare, aslında hem 
dünü hem de bugünü anlayabilmek 
adına yeniden okunmaya muhtaç, bizi 
beklemektedir.

S

Shakespeare Marx’ı
Nasıl Hatırlatır?
Ayhan Koçkaya
a.kockayay@gmail.com

Tired with all these, from these would I 
be gone,
Save that, to die, I leave my love alone
- Bıktım artık dünyadan, ben kalıcı 
değilim.
Gel gör ki ölüp gitsem, yalnız kalır 
sevgilim.
Shakespeare, 66. Sone – Çev. Talat 
Sait Halman

Shakespeare Marx
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üçük bir kasaba canlandırın zih-
ninizde; doğası bozulmamış, dev 
marketlerde bir ekmek alabilmek 

için kuyrukta bekleyen insanlar yok, 
korna sesleriyle uyanmıyorsunuz. Yedi-
ğiniz, içtiğiniz her şey yaşadığınız yöre-
nin doğal ortamında sağlıklı bir şekilde 
yetiştiriliyor. Pizza ya da hamburgerle 
değil, öpülesi ellerden çıkmış gözleme 
ile besleniyorsunuz. 

Arabaya değil bisiklete biniyorsunuz. 
Çevre kirliliği yok. Gürültü patırtı yok. 
Etrafınızda gözü rahatsız eden bir yapı-
laşma yok. En önemlisi de hayatınız bir 
koşuşturma içerisinde geçmiyor. Ne gü-
zel değil mi? Çoğumuza ütopya gelebilir, 
ya da emeklilik hayali. Ama öyle değil.

Bir İtalyan atasözü “insan zamanı öl-
çer, zamanda insanı” diyor. Cittaslow 
hareketini duydunuz mu bilmiyorum. 
Yukarda bahsettiğim yavaşlık olgusuna 
cuk oturan bir oluşum. Hayalini kurdu-
ğumuz bir şey bu. Citta, İtalyanca ‘şehir’ 
demek, slow ise İngilizce ‘yavaş’ anlamı-
na geliyor. “Yavaş şehir”, ya da “sakin şe-
hir” olarak çevirebiliriz.

Slow Food

Hareket, önce Slow Movement (yavaş 
hareketi) adıyla dilleri bile çok yavaş 
olan İtalya’da başlar. 1986’da, Roma’da 
ünlü İspanyol Basamakları Meydanı’nda 
bir fast food dükkanı açılır. Bir çok ka-
naat önderi, İtalya gibi mutfağıyla gurur 
duyan bir ülkenin merkezine, dünyanın 
bir çok yerinde bulunabilecek yemekle-
rin olduğu bir dükkanın açılmasına kar-
şı çıkar. Tepkiler sonuç verir ve dükkan 
kapanır. Bu zafer ileride 150 ülkede 100 
binden fazla üyesi olacak ‘Slow Food’u 
doğurur.

Yemek kavramının salt tüketim olma-
dığını, karın doyurmakla sınırlı tutu-
lamayacağını, tohum aşamasından su-
numuna kadar iyi, temiz ve adil olması 
gerektiğini savunuyor Slow Food’cular. 
İnsanların hızlı beslenme ile uğradığı 
felaketlerden kurtulma fikriyle yola çı-
kan ‘yavaş besin’ hareketi dünya üzerin-
de oldukça geniş bir yankı uyandırmış 
durumda. Genetik değiştirmeye karşı 
çıkan, organik tarımı önceleyen, biyolo-
jik çeşitliliği savunan bu hareket; küçük, 
yerel, telaşsız hayata yaptığı vurguyla 
küresel kapitalizme muhalefet ediyor. 
Hızlı yemek ve hızlı besin yetiştirmek 
geleceğimizi tehdit ediyor. Fuerbeba-
ch’ın dediği gibi ‘biz yediklerimiziz.’

Hareket 14 yaşındayken, felsefesini 
kentlere uygulamaya başlar. Cittaslow 
Birliği kurulur. ‘Yavaş şehir’ denilen bu 
yeni tarz, küreselleşmenin getirdiği tek-
düzeliğe karşı kendi değerlerine sahip 

çıkmaya çalışıyor işin özünde. Nüfusu 
50 binin altında olan kentlerin üye ola-
bildiği bir tür belediyeler birliği. Ama bu 
birliğe girmek için yaklaşık 70 kriteri 
yerine getirmek gerekiyor. Bu kriterler 
bir takım altyapı politikalarını, yerel 
yemekleri korumayı, kentsel kaliteyi, 
misafirperverliği, Slow Food’u destek-
lemeyi, trafiğin azaltılmasını, el sanat-
larını desteklemeyi, hane başına düşen 
elektrik enerjisi tüketimini vs içeriyor. 

Türkiye’de Yavaş Şehirler

Bu kriterleri sağlayan kentler Cittaslow 
Birliği’ne bir mektup gönderiyor ve ge-
len heyet bölgeyi detaylı bir şekilde ince-
liyor. 50 puanın üzerinde bir puan alırsa 
artık o kent ‘yavaş şehir’ oluyor. 

Türkiye’den 9 şehir bu ünvanı almaya 
hak kazanmış durumda. Bunların ilki 
Seferihisar olmuştu. Ardından Akyaka 
(Muğla), Şavşat (Artvin), Gökçeada (Ça-
nakkale), Yenipazar (Aydın), Yalvaç (Is-
parta), Perşembe (Ordu), Vize (Kırkla-
reli), Halfeti (Şanlıurfa) ve Sakarya’dan 
Taraklı da katıldı. Pek çok şehir de sıra-
da bekliyor.

K

YORUM

YAVAŞ ŞEHİR
Yusuf Temizcan

y.temizcan@gmail.com

Genetik değiştirmeye karşı çıkan, organik tarımı önceleyen, bi-
yolojik çeşitliliği savunan bu hareket; küçük, yerel, telaşsız ha-

yata yaptığı vurguyla küresel kapitalizme muhalefet ediyor. 
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nsanların yaşadıkları ya da içine 
düştüğü felaketler, tarih boyunca 
siyasal arenada başka anlamda 

ele alınmıştır. Felaketlerin kendisi kişi-
sel bir tecrübe olduğu sürece toplumsal 
olan karşısında çoğu zaman göz ardı 
edilmiştir. Bu sebeple toplum ile ferd 
arasında bir gerilimin olduğu iddia edi-
lir. Toplumun  açık ifade tarzı olan si-
yaset alanı; hem felaketleri işine geldiği 
gibi kullanan hem de felaketleri bizzat 
üreten yapısıyla çok yönlü ilişki sunar. 
Bakış açısına göre siyaset; hem zehiri 
hem de panzehiri kendisinde sakladığı 
için uç yorumların hedefi olur. Oysa in-
sanlar onu pratikten çıkan ve pratiğe yö-
nelen bir çözüm aracı olarak görmek ve 
kullanmak ister. Siyasetin meşruiyeti de 
buradan kaynaklanır, insanın toplumsal 
yaşamından. İyi de bu yaşamda sadece 
iyi ve güzel şeyler olmaz ki!. Tam da bu 
noktada felaketler toplumsal hafızaya 
kaydedilerek unutulmaya çalışılır. 

Modern devlet(ler) felaketleri saklama-
da klasik devletlere göre daha maharet-
lidir. Değerler ve değerlerin altındakiler, 
kullanıma ve dönüşüme daha çabuk 
sokulur. Bunun adı “fayda ilkesi”dir. Ay-
dınlanmadan beri araçsal akıl, önüne 
geldiği her şeyi harcamaya parçalamaya 
sonunda katı bir nesnelliğe çevirmiştir. 
Yani her şey bir kullanım değeri üzerin-
den ele alınır. Ortaya çıkan şey, adi ve 
değersiz geçici olarak iş görülen maki-
ne parçalarıdır. Bundan dolayı “İnsanın 
ölümü”, “İnsanın kutsiyetinin yitirilme-
si” gibi şeylerden bahsedilmesi, şimdi-
lerde  daha anlamlıdır.

Bir noktayı netleştirmek gerek: Siyase-
tin kullanma ve dönüştürme işlevi, araç-
sal akılla aynı değil olsa olsa benzerdir. 
Yahut aralarında yakın bir akrabalık dü-
zeyi vardır. Siyasetin çok çeşitli model-

leri -ilişkileri vardır. Hayatın çeşitliliğini 
yakalamak ister. İşin bu tarafı felaket-
lerden oluşan kirli bir tarihi sessizliğe 
büründürür. 

Devşirmelerin Osmanlı içindeki ko-
numları, uzun tartışmaları beraberinde 
getirse de yetimhanelerdekilerle kar-
şılaştırılmayacak bazı ayrıcalıkları ol-
duğu görülür. Devletin bazı bürokratik 
sorunları aşmada ara formül olarak üst 
yetkilere getirilen devşirmeler, hallerin-
den şikayetçi değildir. Her Devşirme’nin 
aynı şansı elde ettiği söylenemez tabii 
ki. Devletin güçlü dönemlerinde anne 
ve babasının eliyle devlet kapısına ve-
rilen çocuklar mevcuttur. Osmanlının 
birçok bakımdan kendi dönemindeki 
devletlerden daha vicdanlı olması ve 
değerleri nispeten daha öne alarak mua-
mele etmesi, yine de insanın kirli tarihi 
olan yoksunluğu- yoksulluğu, çaresiz-
liği, düşkünlüğü, varlık sürgünlüğü ve 
benzer şeyleri azaltmadı.

Modern devlet(ler) işi iyice abarttı. Ye-
timhanelerin keşfi, devlet(ler)in en ya-

rarlı icatları oldu. Yetimlerin merhamet 
açlığı, Leviathan’ın besin kaynağına 
dönüştü. Devlet(ler) için bir nimet olan 
yetimhaneler, bir fabrika gibi görülmeye 
başlandı. Onlar en alçak, pis, karanlık, 
gaddar, kanlı işlerini yetimhanelerden 
sağladığı kişiler yoluyla halletmeye yö-
neldi. Öyle ya, yetimlerden daha iyi bir 
malzeme nereden bulunabilinirdi ki?! 

Devlet(ler) yetimlerdeki sevgi – merha-
met eksikliğini şiddete çevirmenin çok 
kârlı bir iş olduğunu kısa zamanda an-
ladı. Büyük tetikçiler (istihbarat, özel 
güvenlik, gayrı resmi silahlı birlikler) 
genellikle onlardan seçildi. Devşirme-
lerde de aynı amaçla kullanılan insan-
lar olduğu bilinmektedir fakat modern 
devlet(ler) profesyonellik ve işlevsellik 
açısından klasik devletlerden farklılık 
göstermesiyle gayrı ahlakiliği oldukça 
yüksektir. Mesele aynı kaldığı ölçüde 
felaketlerin anlamı hep başkadır. Mağ-
duriyetin ortaya çıkardığı yıkımlar, bir 
başkası ya da kurum için inşa olduğun-
da, bir malzeme olduğunda, bir nimet 
olduğunda kirli tarih kendisini geç de 
olsa hatırlatır. Hele hele çaresizliğin sis-
tematik bir şekilde yetimler üzerinden 
silaha çevrilmesi, siyasetin en iğrenç yü-
zünü oluşturur. 

Devlet(ler) için düşmüşlük-düşkünlük 
yoktur; sadece  kayıttan düşme var-
dır. Yeryüzündeki kişisel biricikliğimiz, 
onun değirmeninde övütülmeyi bekle-
mektedir. Yapmamız gereken şey, kirli 
tarihi yok edemesek de olabildiğince si-
yaseti temizlemeye çalışmak olmalıdır. 
Böylelikle siyaset sadece devlet(ler)in 
elinde salladığı bir kılıç olmaktan çok az 
da olsa (cüz’i de olsa) çıkarılabilir. Siya-
seti ve devlet(ler)i zorlayan insan kaldı-
ğı müddetçe, bir ümit belki bir kurtuluş 
kendisini halen öne sürebilir.

İ

YORUM

DEVŞİRMELERİN VE YETİMHANELERİN

KİRLİ TARİHİ
Servet Kızılay
dibacedergisi@gmail.com
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SOSYAL MEDYA

tweet
seçkisi

osyal ağ devi olan Facebook’un, 
kendi imzasını taşıyan yeni bir ça-

lışma içinde olduğu öğrenildi. 

Kendi mobil internet tarayıcısını sun-
mayı hedefl eyen uygulama, kullanıcıla-
rının başka tarayıcılara geçişini engelle-
meyi planlıyor.

Bir ayı aşkın bir süredir test aşamasın-
da olan tarayıcı, Google Chrome ya da 
Internet Explorer gibi bizim doğrudan 
URL girişi yaparak adrese erişmemizi 
sağlayabilecek. Standart bir adres çubu-
ğuna sahip olacağı belirtiliyor.Tarayıcı-
nın ana penceresinin alt tarafına geri ve 
ileri yön tuşları da ekleneceği söylentisi 
var. Bu sayede kullanıcıların daha kolay 
biçimde internet gezintisi yapabileceği 
düşünülüyor. 

Facebook’un tarayıcısının ne zaman ya-
yımlanacağına dair net bir tarih henüz 
açıklanmamış durumda. Fakat test aşa-
masında olan uygulamanın, kısa bir süre 
içinde hizmete sunulması bekleniyor.

Zuckerberg’in 2016 Hedefi ‘Yapay 
Zekâ’

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg 
hesabından yaptığı açıklamada 2016 yı-
lında yapmak istediklerinin arasında 
kendisine çocuk ve ev işleri konusunda 
yardımcı olacak bir yapay zekâ üretmek 
olduğunu söyledi. Zuckerberg yapay 
zekâ teknolojisiyle, evindeki müzik, ışık, 
ısı gibi sistemler dâhil her şeyi sesini ta-
nımlayarak kontrol etmeyi hedefl ediğini 
söylüyor. 

Iron Man (Demir Adam) filmindeki Jar-
vis (Uşak) karakterinden ilham aldığını 
söyleyen Zuckerberg, “Kişisel asistanı-
ma eve gelen misafirleri yüzüne bakarak 
onları nasıl tanıyacağını öğreteceğim. 
Ben yokken Max’in (kızı) odasında neler 
yaptığını da bana bildirebilecek” dedi. 
Zuckerberg’in geçmişte kendisi için be-
lirlediği yeni yıl hedefl eri arasında; Man-
darin’ce konuşmayı öğrenmek, ayda 2 
kitap okumak ve her gün yeni bir insan-
la tanışmak da var.

Hüseyin Ersoy h.ersoyy@gmail.com

S

Facebook Kendi
Tarayıcısını mı Geliştiriyor?

Facebook’un mobil için kendi tarayıcısını geliş-
tirdiği öğrenildi. Ayrıca Zuckerberg’in “Yapay 

Zekâ” üzerine çalıştığı söyleniyor.
“ “
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SOSYAL MEDYA

ünya’da en aktif 
mesajlaşma 

platformu olan What-
sApp ile çok yakında 
görüntülü konuşma da 
yapılabilecek.

Dünya’nın en popüler 
uygulaması olan What-
sApp, içerdiği anında 
mesajlaşma, resim 
ve video paylaşımı, 
sesli mesaj ve sundu-
ğu çeşitli emojilerle 
(ifadelerle) kalmayıp, 
uzun süredir denediği 
görüntülü konuşma 
özelliğini de yakında 
hizmete sunmayı he-
defl iyor.

WhatsApp her geçen 
gün hayatımızda daha 
fazla yere sahip oluyor. 

Hemen hepimiz cep 
telefonlarımızda en 
çok bu uygulamayı 
kullanıyoruz. 

Rahat, pratik ve üc-
retsiz olması bu tutu-
mumuzu pekiştiriyor. 
Yaptığı yeniliklerle de 
kullanıcı kitlesinin 
benzer uygulamala-
ra gitmesini engel-
lemeyi hedefl iyor.

Özelliğin yeni gün-
cellemeyle aktif hale 

geleceği belirtiliyor. 

Henüz ne zaman 
yayınlanacağı bilinme-
yen güncellemenin, 
2016’nın ilk ayı içeri-
sinde hayata geçmesi 
de düşünülüyor.

ir zamanların en 
popüler uygula-

ması olarak gösterilen 
Twitter, artık eskisi 
kadar popüler değil. 

Yaptığı yeniliklerle 
popülerliğini artırmak 
isteyen uygulama, yeni 
bir işe daha el atmayı 
hedefl iyor.

Twitter’ın bünyesinde 
bulunan canlı yayın 
uygulaması Periscope, 
Twitter ile bütünleşme 
içine giriyor. 

Şirkete yakın kaynakla-
ra dayandırılan bilgile-
re göre, özellik sayesin-
de tweet’lerde fotoğraf 
ve video paylaşır gibi 
Periscope canlı yayını 
da paylaşabilecek.
Uygulama sayesinde 

kullanıcılar 
Twitter 
hesapları 
üzerinden 
canlı yayın 
yapabi-
lecek ve 
başka 
yayınları 
da takip 
edebile-
cek. 

Sakıncalı yayınları na-
sıl engelleyeceği sorusu 
en büyük 
sorun olarak 
gösteriliyor. 

Zira daha 
öncelerde 
Periscope 
tecavüz ya-
yınları ile 
gündeme 
gelmişti.

D

B

WhatsApp
Zenginleşti

Twitter’dan
Canlı Yayın

sorun olarak 
gösteriliyor. 

kullanıcılar 
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YEMEK KÜLTÜRÜ

ğer Boşnak olsaydım 
bu yazıya “bu böre-
ği ben annemden, 

annem anneannemden, o da 
kendi annesinden öğrenmiş” 
diye silsileli bir cümleyle 
başlardım. 

Boşnak değilim, ama “bu 
nefis lezzeti en iyi ben ya-
parım” diyen birkaç kişinin 
elinden yemişliğim var. 
Bunun yanında Boşnak is-
miyle pilavı, mantısı, tatlısı, 
çorbası, kahvesi, köftesi vs 
birçok yemekleri var. Biz bu 
sayıda en meşhur olanını, 
Boşnak Böreği’ni tanıtmaya 
çalışacağız.

Bosna, hüznün ve umudun 
ülkesi olarak biliniyor. Yaşa-
nılan onca acıya rağmen kay-
betmedikleri maneviyatları, 
kültürleri onları bugün de en 
sevilen milletlerden yapma-
ya yetiyor. Ben bu yüzden 
umudun ülkesi demeyi tercih 
ederim. 

Tanıdığım en neşeli, en 
samimi, en eğlenceli ve vefalı 
dostlarımın çoğu Boşnak 
kökenli. O kadar neşeli 

olmalarına rağmen, yine de 
o dostlarımdan dinledim hep 
Bosna’nın çektiği sancıları. 
Anneleri, babaları, dede-
leri, nineleri muhacir olup 
gelmişler Anadolu’ya. Bir 
yanlarını anavatanlarında 
bırakıp.

Avusturya-Macaristan impa-
ratorluğunun Bosna’yı işga-
linden sonra halk, beş büyük 
dalga halinde Türkiye’ye göç 
etmiş. İlki 1878, son büyük 
dalga ise 1918 yılında olmuş. 
Anadolu’nun etnik çeşitlili-
ğinin doğal bir getirisi olan 
kültürel etkileşim sonucunda 

bizden onlara, onlar-
dan bize geçmiş birçok 
gelenek var. 

Tabii ki en başta ye-
mek kültürleri geliyor. 
Meşhur kahveleri, 
mantıları, börekleri 
olan Boşnaklar, bu 

ve birçok kültürünü taşı-
mışlar yanlarında. Damak 
tatlarımız birbirine çok uzak 
olmadığı için hemen alışmı-
şız biz de.

Adapazarı’nın hemen her kö-
şesinde bir “Boşnak Börekçi-
si” görmeniz mümkün. Her 
Boşnak’ın veya Boşnak bir 
yakını olanın yaptığı bu nefis 
börek, kahvaltılardan tutun 
bayram menülerine kadar 
sofralarda başköşeyi kapmış. 

Patatesli, ıspanaklı, peynirli 
ve kıymalı çeşitleri yapılan 
Boşnak Böreği’ni kuşbaşı etle 
yapmak da mümkün.

Her vakte, her sofraya uyum 
sağlayabilecek Boşnak 
Böreği’nin tarifini de gelene-
ğimizi bozmayarak, Mutfak 
Deneyleri bloğunun sahibi 
Kevser Aydoğdu hanıme-
fendi bizler için hazırladı. 
Kağıt kalemler hazırsa böre-
ğe buyurun:

Boşnak Böreği
Malzemeler
-700 gr. un (yaklaşık 8 su 
bardağı)
-3 ya da 3.5 su bardağı su 
-Tuz (oldukça yumuşak bir 
hamur olmalı)
İç harcı
-400 gr. kıyma, ıspanak ya da 
patates
-2 adet kuru soğan
-Tuz, karabiber
Arasına sürmek için
-2 su bardağı sıvıyağ

Yapılışı
-Un, ılık su ve tuz ile yu-
muşak bir hamur yoğurun 
(yarım saat dinlendirin)
-İç harcı için tüm malzemeyi 
çiğden karıştırın. (ıspanak 
ile yapıyorsanız peynir ilave 
edebilirsiniz)
-Yoğurulan hamuru 4 eşit 
bezeye bölün, her bezeyi 
merdane ile tepsi büyüklü-

ğünde açın
- Ve aralarına tek tek yağ 
sürün.
-Sonra temiz bir örtü seril-
miş yuvarlak bir masada el 
yardımı ile iyice büyütün.
-Büyüyen parçaları daire 
olacak şekilde etrafına iç 
harcı koyun, 4-5 kaşık yağ 
gezdirin, el ile çekerek kendi 
etrafında döndürerek geniş 
sarma şeklinde bir halka elde 
edin.
-Yağlanmış tepsiye yerleş-
tirin ve tüm bezelere aynı 
işlemi uygulayarak etrafına 
yerleştirin Tepsinin içindeki 
böreğin üzerine de 3-4 kaşık 
yağ gezdirin.
-Önceden ısıtılmış fırında 
(200 derece) kızarana kadar 
pişirin, çıkınca el ile su ser-
piştirin az miktarda, üzerini 
temiz bir bez ile örterek 15 
dk. dinlendirin ve servis 
yapın.

Not: Yağı bol miktarda kul-
lanmaktan çekinmeyin.

BOSANSKİ PECİVA
Kâğıt Kalemi Hazırlayın

E

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com
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HABER

MW’nin Kocaeli yet-
kili satıcısı ve servisi 

olan Öztorun Otomotiv, 
Sakarya’ya geliyor. 

Şirket,müşterilerine yerin-
de hizmet vermek için ilk 
adımı attı.

Hem Satış Hem Teknik 
Servis

Sakarya’daki müşterilerine 
teknik servis ve showroom 
hizmeti vermek için uzun 
süredir araştırma yaptıkla-
rını ifade eden Koray Özto-
run ve Orkun Öztorun, ya-
pılan değerlendirmelerin 
ardından Sakarya’daki yeni 
hizmet noktasının Serdi-
van’da kurulmasına karar 
verdiklerini söylediler.

Konu ile ilgili Serdivan Be-
lediye Başkanı Yusuf Alem-
dar’ı makamında ziyaret 
eden Öztorun Otomotiv 
yöneticileri, Serdivan’da-
ki yeni adreslerinde BMW 
müşterilerine satış ve tek-
nik servis noktasında hiz-
met verileceğini belirttiler.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Serdi-
van Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar da, 1994’ten beri 
hizmet kalitesi ile adından 
söz ettiren Öztorun Oto-
motiv’e ve onun nezdinde 
BMW’ye ev sahipliği yap-
maktan mutluluk duya-
caklarını söyleyerek hayırlı 
olması temennisinde bu-
lundu.

erdivan Belediye Başka-
nı Yusuf Alemdar, Beyaz 

Baston Görme Engelliler Haf-
tası kapsamında Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştiren Serdi-
van 32 Evler Mahallesi’ndeki 
görme engelliler kursunu zi-
yaret etti. 

Başkan Alemdar; Müftülük, 
Halk Eğitim Merkezi Müdür-

lüğü ve Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nün ortaklaşa gerçekleş-
tirdiği kursta görme engelli 
öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye’de bir ilkin gerçekleş-
tirildiği kursta, Sakarya’nın 
farklı yerlerinden gelen ve 
eğitim gören 6-40 yaş arası 13 
görme engelli kursiyer, okuma 
yazma eğitiminin yanı sıra el 
becerisi, bilgisayar ve din eği-
timi de alıyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
ilk olarak Serdivan’da hayata 
geçirdiği projede öğrenciler, 
alanında özel eğitim alan usta 
öğreticiler nezaretinde Braille 
alfabesi (görme engelli alfabe-
si) ile Kuran-ı Kerim okumayı 

öğreniyor. Teknolojinin de ge-
risinde kalmayan öğrenciler 
bilgisayar derslerini ise yine 
kendileri gibi görme engelli 
olan Sakarya Üniversitesi Bi-
lişim Dairesi Uzmanı İbrahim 
Bingül’den alıyor. Halk Eğitim 
Müdürlüğü ise kursiyerlere el 
becerileri noktasında destek 
oluyor.

Ziyaret esnasında görme en-
gelli küçük bir öğrencinin 
okuduğu şiirle duygulanan 
Yusuf Alemdar, “Ülkemizde 
engelli vatandaşlarımız için 
her alanda önemli aşamalar 
kat edildi, edilmeye de devam 
ediliyor. Onların hayatlarına 
dokunabilmek ve engelleri 
birlikte kaldırabilmek adına 
Türkiye’de bir ilki ilçemizde 
gerçekleştiren herkese teşek-
kür ediyorum. Bu tür sosyal 
projeler ile hayatın içerisinde 
yer almaya, birlikte olmaya 
devam edeceğiz. Bu noktada 
biz de üzerimize düşen her 
sorumluluğu seve seve yerine 
getirmeye hazırız” şeklinde 
konuştu. 

BMW
Serdivan’a Geliyor

Diyanet, Yeni Projesini
Serdivan’da Uyguluyor

Başkan Yusuf Alemdar, 1994’ten beri hizmet ka-
litesi ile adından söz ett iren Öztorun Otomotiv’e 
ve onun nezdinde BMW’ye ev sahipliği yapmak-
tan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk olarak Serdivan’da haya-
ta geçirdiği projede öğrenciler, alanında özel eğitim alan 
usta öğreticiler nezaretinde Kuran-ı Kerim öğreniyor.

B
S
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TAKVİM

ŞUBATTAKVİMİ

Barış Manço
Öldü

2 Ocak 1943 İstanbul do-
ğumlu olan Barış Manço, 
herkes tarafından sevilen 
ve önemsenen biri olmuş-
tur. Ülkemizde çok az kişiye 
nasip olan bir durumdur bu. 
200’ün üzerindeki şarkısı, 
kendisine 12 altın ve 1 platin 
albüm kazandırır. TRT’de 
“7’den 77’ye” adlı programı 
uzun bir süre ekranda kala-
rak rekor kırmıştır. Biz de 
onun şen şakrak program-
larını dört gözle bekleyen 
nesiller olarak büyüdük.

Ayasofya Müze Oldu
1453 yılında İstanbul’un Osmanlılar tarafından 

alınmasından sonra, bir klise olan Ayasofya, 
Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüş-

türülür. O zamanlar için dünyanın en hızlı (5 
yılda) inşa edilmiş büyük yapısıdır. Ayasofya, 

Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 
tarihindeki kararıyla müzeye çevrilip, 

1 Şubat 1935’te de 
ziyarete açılır.

1 Şubat
1999

1 Şubat
1935

Kartopu Oynamak Yasaklandı

Kar denince akla gelen en güzel eğlencelerden 
biri şüphesiz kartopu oynamaktır. Başlarda sa-
dece çocukların eğlencesi olan kartopu oyunu, 

yetişkinlerin de katılmasıyla bazı zarar-
lara neden olur. Bu durumda şehir yönetici-

leri tarafından alınan karara göre, 
ikinci bir emre kadar İstanbul’da 

kartopu yasaklanmıştır.

17 Şubat
1935

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

Hazırlayan:

Telefonun İcadı
Acil mesajları, atlı ulaklarla, duman 
işaretleriyle, güvercinlerle ve gemilerle 
iletmekten daha kolay bir yol bulunmalıydı. 
Bu durumda karşımıza telefonun mucidi Gra-
ham Bell çıkar. Kendisi işitme engelliler üze-
rine çalışmalar yapmaktadır. Telgrafı gelişti-
rerek, hem para kazanıp, hem de deneylerini 
yapan Bell, sesli iletişimin mümkün olduğunu 
kavrar. Telefonu 10 yıl içinde önce Ameri-
ka’ya, sonrasında bütün dünyaya duyurur. 

Facebook Kuruldu

Dünya’nın en fazla ziyaret edilen 
sitesi olan Facebook, insanların 
başka insanlarla iletişim kurma-
sını ve bilgi alışverişi yapmasını 
amaçlayan sosyal paylaşım sitesi-
dir. Harvard Üniversitesi’nin 2006 
devresi öğrencisi olan Mark Zucker-
berg tarafından kurulan Facebook, 
başlarda sadece Harvard öğrencileri 
için hizmet verir. Bugün hepimizin 
vazgeçilmezleri arasındadır.

14 Şubat
1876

4 Şubat
2004

10 Şubat
1918

2. Abdülhamid Öldü

1842 doğumlu olan Abdülhamit Han, 
34. Osmanlı padişahıdır. Döneminde, 
Batı’ya karşı dengeci, Doğu’ya karşı 
İslamcı politikalar izler ve ülke içindeki 
otoriteyi güçlendirmeyi esas alır. İlk oto-
mobil, ilk telefon, karayolu, Ziraat Ban-
kası, İstanbul boğazına köprü, öğretmen 
okulları, hicaz demiryolu, İstanbul’a ilk 
üniversite gibi sayısız önemli hizmetleri 
vardır. Kendisini rahmetle anıyoruz.

Youtube Kuruldu

Şarkı, video, film fragmanları vs. denince ilk 
aklımıza gelen video web sitesi olan You-
Tube, bir şirkette çalışan 3 kişi tarafından 
kurulur. Günlük yaklaşık 100 milyona yakın 
video klip izlenmektedir. Ekim 2006’da, 1 
milyar 650 milyon dolara, Google tarafın-
dan satın alınmıştır.

15 Şubat
2005

‘‘
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İlk Türkçe Hutbe
Süleymaniye Camii’nde ilk defa 
olarak tamamıyla Türkçe Hut-
be okunur. M. Kemal Paşa’nın 
emriyle yapılan bu uygulama 
ülkenin çoğu yerinde olumsuz 
karşılanır ve uygulanmamak için 
direnç gösterilir. İç ve dış ezan-
ların okunmasından sonra Hafız 
Sadeddin Bey minbere çıkarak: 
“Ey cemaat!” başlangıcı ile hut-
besini okur. Hafız Sadeddin Bey 
hutbe arasında geçen bütün dua-
ları da yine Türkçe olarak okur.

Sinemanın İcadı
Sinema, hepimizi bir şekilde içine alan önemli bir sanat 
dalıdır. Günümüzde yerli ve yabancı olmak üzere çok 
sayıda film vizyona giriyor. İlk olarak deftere çizilen 
resimlerin hızlı hareketlerinin sonucunda tasarlanan, 
daha sonra kağıttaki işin ekrana yansıtılmasıyla ilk film 
çekilmiş olur. Osmanlı’da ilk film gösterimi 2. Abdülha-
mid zamanında yapılır. Kinematograf denilen makine 
ile filmleri perdeye yansıtmayı başarırlar. Toplamda 
1500’e yakın film çeken Lumiere kardeşler, cihazı geliş-
tirip günümüzdeki haline getirirler.

Sevgililer Günü
Her yılın 14 şubat günü dünyanın her yerinde, özellikle 
gençlerde, heyecan uyandıran gün olarak bilinir. Sevgililer 
gününün tarihi, Roma’nın tarihine kadar uzanır. Roma’da 
tanrılara saygı göstermek amacıyla kutlanan bir gündür. 
Ayrıca bir papaz olan Aziz Valentine’nin öldürüldüğü gün 
olarak bilinir. Günümüzde en çok da küresel kapitalizmin 
işine gelen bir eğlence kültürü olarak devam etmektedir.

Türkiye’nin NATO’ya Girişi

Türkiye, batıya yönelerek modernleşme süre-
cinin önemli bir parçası olarak 1950’de NA-

TO’ya başvurmuştur. O dönemlerde ülkemiz-
de Sovyet tehdidi vardır. Batılı devletler 
de Sovyet tepkisinden dolayı endişeli-

dirler. 1952 yılına geldiğimizde 
TBMM onayı ile Türkiye 

NATO’ya alınır.

5 Şubat
1932

1 Şubat 
1895

14 
Şubat

18 Şubat
1952

ŞUBAT

Şehit Ayı

Yakın geçmişimizde bir çok önemli isim Şubat 
Ayı’nda şehadete kavuşmuştur. Hepsini rahmetle 
anıyoruz. Bu isimlerden bazıları:
Metin Yüksel -23 Şubat 1979 / Hasan El-Benna 
-12 Şubat 1949 / Abbas Musavi -17 Şubat 1994
İskipli Atıf Hoca -4 Şubat 1926 / Es’ad Erbili -4 
Şubat 1931 / Zelimhan Yandarbiyev 13 Şubat 
2004 / Necmettin Erbakan -27 Şubat 2011

‘‘
hatırlamak 
güç verir 

insana
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ayırsever vatandaşların ve bölge 
esnafının yaptıkları yardımları 

geçtiğimiz haftalarda Uganda’daki Müs-
lümanlara ulaştıran heyet, program dö-
nüşü Serdivan Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Alemdar’ın Uganda’daki prog-
ram boyunca kendilerini yalnız bırakma-
dığını ve telefonla arayarak bilgi aldığını 
belirten yardım gönüllüleri, Serdivan’ın 
uzattığı elin Bayırbucak Türkmenleri’n-
den, Uganda’daki Müslümanlara kadar 
her noktaya ve herkese ulaştığını söy-
ledi. Heyet olarak Uganda’da en temel 

ihtiyaçlar arasında ilk sırada yer alan su 
kuyusuna ağırlık verdiklerini belirten 
yardım ekibi, günde 400 km yol kat et-
tiklerini ve ortalama 16 saat çalışarak 
yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık-
larını belirttiler. 

Başkent Kampala’ya 150-200 km uzak-
lıkta bulunan Kamuli, Mutambala ve 
Cinca bölgelerindeki Müslümanları ziya-
ret ettiklerini belirten yetkililer bu böl-
gelerde 8 adet su kuyusu açtıklarını, Ser-
divan’daki hayırsever vatandaşların ve 
bölge esnafının ulaştırdıkları yardımlar-
la kesilen 213 adet kurbanın da ihtiyaç 

sahiplerine dağıtıldığını dile getirdiler.
Kendilerine ulaştırılan zekâtların yardı-
ma muhtaç Müslümanlara dağıtıldığını 
ifade eden yardım gönüllüleri, ayrıca ya-
pımı tamamlanan ve ibadete açılan Or-
han Camii’nin tabelasını da taktıklarını 
söylediler.

Uganda yardım heyetinin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Baş-
kan Alemdar, millet olarak yardımlaşma 
noktasında herkese el uzatmaya çalıştık-
larını belirterek, heyettekilere bu güzel 
çalışmadan dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.

    ayırbucak Türkmenleri’ne ulaştırılmak 
üzere Sakarya’dan yola çıkan yardım tırla-

rının 99.su Serdivan’dan hareket etti.  Serdivan 
Belediyesi, İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya 
Şubesi ile birlikte Suriye’deki Bayırbucak Türk-
menleri’ne battaniye gönderdi. Öncesinde “Sa-
karya Serdivan’da Bayırbucak Türkmenlerine 
Acil Yardım Kampanyası” ile bir tır un gönderilen 
Bayırbucak Türkmenlerine, bu kez de “Bayırbu-
cak Türkmenlerine 1 Battaniye Kampanyası” ile 
zorlu kış şartları düşünülerek bir tır battaniye 
gönderildi. Yapılan yardımların önemine değinen 

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Ba-
yırbucak’ta zorlu kış şartlarında yaşamaya ve ha-
yatta kalmaya çalışan Türkmen kardeşlerimizin 
yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalı-
şıyoruz. İlçemizdeki esnafl arımızla ve hayırsever 
vatandaşlarımızla birlikte zulme karşı direnen 
Bayırbucak’taki kardeşlerimize destek olabilme-
nin gayretindeyiz. İnşallah bu yardımlar artarak 
devam eder. Bu vesile ile herkes bir kez daha şunu 
iyi bilmelidir ki Türkiye her zaman ama her za-
man kim olursa olsun mazlumun yanında olmuş-
tur ve olmaya da devam edecektir.” dedi.

Serdivan’ın Yardım Eli
Uganda’da

Bayırbucak’a 99. Tır

H

B

Hayırsever vatandaşlar ve bölge esnafı  geçtiğimiz haft alarda Uganda’ya yardım götürdü.

68 Yaşında Çift Gözlük Takarak Üretmeye Devam Ediyor 

HABER
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• Vizyon Tarihi: 25 Şubat 2016
• Yapım: 2015-Kanada, İrlanda
• Tür: Dram, Gerilim
• Yönetmen: Lenny Abrahamson
• Oyuncular: Brie Larson, Joan Allen, William H. Macy

Ma, 7 yıl önce Old Nick dediği bir adam tarafından 
kaçırılmış ve evinin arkasındaki küçük bir kulübede 
Jack ile tutsak olarak tutulmuştur. Gerçek dünyayı 
hiç bilmeyen oğlunu diğer çocuklar gibi büyüte-
bilmek için elinden geleni yapsa da Jack’in hayal 
gücüyle baş etmek giderek zorlaşmaktadır. Bu hapis 
hayatından bin bir güçlükle kaçarak ailesinin yanına 
sığınan Ma için şimdi bir başka zorlu sınav başla-
yacaktır. Gerçek hayatla hiç karşılaşmamış Jack’i 
yepyeni bir hayata adapte edebilmek. Ekim 2015’te 
Amerika’da gösterime girdiği tarihten itibaren 
önemli ödüller kazanan filmi sizinde beğeneceğiniz-
den şüphemiz yok.

• Vizyon Tarihi: 5 Şubat 2016
• Yapım: HonKong-2015
• Oyuncular: Donnie Yen, Mike Tyson, Lynn Hung
• Yönetmen: Wilson Yip
• Senaryo: Lai-yin Leung, Chan Tai-Li
• Tür: Aksiyon, Biyografi

Ip Man film serisinin üçüncü filmi olan Ip Man 
3D’nin yönetmenliğini diğer iki filminden yönet-
menliğini yapmış olan Wilson Yip yapıyor. Filmde 
Bruce Lee’nin ustası olarak bilinen Ip Man’in 
biyografisine kaldığı yerden devam ediliyor. Dövüş 
sanatlarına başlama kararını nasıl aldığını izlerken 
diğer taraftan da ilişkilerini izliyoruz. Bol aksiyon-
lu sahnelere hazırlıklı olun.

• Vizyon Tarihi: 26 Şubat 2016
• Yapım: 2015-ABD
• Yönetmen: Shintaro Shimosawa
• Oyuncular: Josh Duhamel, Anthony Hopkins, 
Al Pacino
• Tür: Gerilim, Polisiye

Hırslı bir avukat olan Ben’in (Josh Duhamel) bir ilaç 
firmasına hukuksal olarak işledikleri suçlar sebe-
biyle üst yönetiminde bulunan Denning (Anthony 
Hopkins) ve Abrams’a (Al Pacino) dava açıp iki yaşlı 
kurdu karşısına almasını konu alan bu filmde, olayın 
ölümcül boyutlara gelmemesi için gerçeklerin bir an 
evvel ortaya çıkması gerekmektedir. 

Filmin konusu ve mükemmel kadrosuyla birçok 
kesim tarafından merak edilen film, 26 Şubat 2016 
tarihinde beyaz perdede yerini alacak.

• Vizyon Tarhi: 5 Şubat 2016
• Yapımı: 2015 Türkiye
• Tür: Animasyon, Komedi
• Yönetmen: Ayşe Ünal, Mehmet Kurtuluş
• Oyuncular: Uğur Yücel, Demet Evgar, Ahmet Mümtaz 
Taylan
• Senaryo: Bülent Üstün, Levent Kazak

Film, çizgi roman serisi olarak tanıdığımız ve Bülent 
Üstün’ün imzasını taşıyan Kötü Kedi Şerafettin ve 
mahallesindeki renkli karakterlerinin maceralarını 
beyazperdeye taşıyor. Etkileyici grafik kalitesi ve 
heyecan verici seslendirme kadrosuyla iyi bir ani-
masyon film ile karşı karşıyayız. Filmde bolca argo 
içerikli konuşma geçtiğini belirtelim.

GİZLİ DÜNYA
Room

IP MAN
3D

HESAPLAŞMA
Misconduct

KÖTÜ KEDİ
ŞERAFETTİN

Abdulkadir Abuş
akadirabus@gmail.com

Hazırlayan:
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9. Sayı / Şubat2016
 

Editör’den

9. sayımızla sizleri selamlıyoruz. Bu ayki 
röportajımız ünlü psikiyatr Kemal Sayar ile. 
Hıza endeksli hayatlarımız, yavaşlama ihti-
yacımız, ölümden kaçışımız, ruh sağlığımız, 
kişisel gelişim gibi pek çok konuyu konuştuk. 
İlgi ile okuyacağınızı umuyoruz.

Portre yazılarımızda Hammamizade Dede 
Efendi’yi ele aldık. Musiki dünyamızın en 

önemli isimlerinden biri olan Dede Efendi’yi 
daha yakından tanımanıza vesile olacak bu 
yazıyı atlamamanızı öneririz. Geleneksel 
sanatlar köşemizde ‘Ebru’yu işledik. Köy ziya-
retlerindeki durağımız bu sefer “Aralık Köyü” 
oldu.

Son iki sayıdır ara verdiğimiz kitap&film ekine 
bu ay kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ana 

temamız “tarih”. Ayrıca herbiri birbirinden 
kıymetli 3 tane yorum yazısına yer verdik.
Yemek kültürü köşemizde bu ay ‘Boşnak Bö-
reği’ni ağırladık. En lezzetli boşnak böreğini 
nasıl yaparım diye merak edenler için enfes bir 
tarif sunduk. Sosyal medya sayfamızda yine 
birbirinden eğlenceli bir tweet seçkisi hazırla-
dık. 
10. sayımızda görüşmek dileğiyle.

grupta yer alan Ser-
divanspor’un da 

bulunduğu BAL, 20 Eylül 
2015 tarihinde başlamıştı. 

BAL’ın 2. yarısı için 23-24 
Ocak 2016 tarihinde baş-
layacak olan müsabakalar, 
16-17 Nisan 2016’da oy-
nanacak futbol karşılaş-
malarıyla sonuçlanacak. 
Gruplarda ilk sırada yer 
alan 12 takım play-off  oy-
namaya hak kazanacak. 

Futbol aşkıyla dolu olan 
yurdumuzun dört bir ya-
nında takımı bulunan 
BAL’da, tarafsız merkez-
lerde oynanacak play-off  
maçlarının sonunda 9 ta-
kım Spor Toto 3. Lige çık-
mayı başarabilecek.

Puan Durumu Sırala-
ması

Oynadığı 13 maçta; 5 ga-
libiyet, 3 beraberlik ve 5 
mağlubiyet alarak ilk ya-
rıda 18 puan toplamayı 
başaran Serdivanspor, 18 
kez rakip fileleri havalan-
dırırken, kalesinde de 18 
gol gördü.

Sakarya ili içindeki diğer 
rakipleri içerisinde 6. sıra-
da yer alan Serdivanspor, 
istikrarlı oyun ve mücade-
lesiyle üst sıraları zorlama-
ya devam edecek.

Serdivanspor’un genel an-
lamda kendi evinde oyna-
dığı maçlarda daha başa-
rılı olduğu gözlemleniyor. 

Dışarıda oynadığı 6 kar-
şılaşmada 4 mağlubiyet, 
1 beraberlik ve 1 galibiyet 
alarak 4 puan toplayabildi.

İçeride oynadığı maçlar-
da ise rakiplerine çok faz-
la şans vermeyen Serdi-
vanspor, 7 maçın 4’ünü 
galip, 2’sini berabere ve 
1’ini mağlubiyetle tamam-
ladı. Böylece sahasında 
daha güçlü bir rakip oldu-
ğunu gösterdi.

İlk yarının son maçında 
lider HEASK ile 1-1 bera-
bere kalan takımımız, 24 
ocak 2016 tarihinde Ka-
rasuspor deplasmanına 
giderek ikinci yarıya başla-
mış olacak.

İlk Yarı Tamamlandı 
Şimdi Gözler İkinci Yarıda
2015-2016 Sezonu Bölgesel Amatör Lig’inde (BAL), 
81 ilden 157 takımın mücadele içinde olduğu müsa-
bakalar 26-27 Aralık 2015 tarihiyle tamamlandı. 

8.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL), 8. grup

SPOR

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


