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            işisel Yaşamı

1922 yılında Adapazarı Pamukosman 
Sokağı’nda doğar. İstanbul Saint Joseph 
Koleji (ilk, orta, lise) ve İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü bitirir. Öğretmen-
lik, spikerlik, çevirmenlik yapar, gazete ve 
ansiklopedilerde çalışır. Roman, öykü, şiir 
ve senaryo türlerinde eserler kaleme alır. 
9 aralık 2002 tarihinde İstanbul Bahçeşe-
hir de vefat eden Baysal, İstanbul Topka-
pı Merkezefendi Mezarlığına defnedilir.

Edebi Kişiliği

Faik Baysal, çok fazla göz önünde 
bulunmayı sevmez. Hayatını kitap-
lara adamıştır. Gerek özgün yazıla-
rıyla gerekse çevirileriyle edebiyat 
dünyasında varlığını hâlen sürdürmek-
tedir. Kısacası kendi yağında kavrulma-
yı tercih etmiş ender bir edebi kişiliktir. 

İlk olarak şiirle kulaç atar bu uçsuz bu-
caksız deryaya. Asıl benliğini bulduğunu 
söylediği roman ve öyküleriyle 40’lı yıl-
lara damgasını vurur. Burada karşımıza 
çıkan ilk romanı Sarduvan, edebi çizgisi-
ni ortaya koyan bir eser olur. Henüz genç 
yaşında olmasına rağmen toplumdaki 
aksaklıklar her zaman dikkatini çeker ve 
bu düzensizliklerden rahatsızlığını eser-
lerinde de dile getirir. Kendini bir nevi 
toplumun vicdanı olarak görür ve bu 
düşüncelerini şu şekilde ifade eder: “Sar-
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duvan’ı daha çok bu rezilliği 
sarsmak, okuyucuya uyarı-
da bulunmak, biraz abartılı 
da olsa insanımızın gerçek 
dramını gözlerin önüne ser-
mek, edebiyatımızı saçmasa-
pan kitaplarıyla halkı afyon 
yutmuş gibi uyutan tefrika-
cılarımızın gerçek yüzlerini 
ortaya koymak için yazdım.”

Sadece sosyal alandaki yoz-
laşmalardan değil, dönemin 
edebiyat dünyasından da bü-
yük rahatsızlık duymaktadır 
yazarımız. 1957’de yayımla-
nan ikinci romanı “Rezil Dün-
ya”da, bütün bu tepkilerden 
sonucunda kaleme aldığı, 
edebiyat dünyasında tartış-
malara neden olan meşhur 
romanıdır. Toplumcu bakış 
açısından vazgeçmeyen yazar, 
köy-kent kavramlarının he-
nüz gündemde olmadığı dö-
nemlerde bile yalın gerçekliğe 
roman ve öykülerinde gözler 
önüne sermekten kaçınmaz. 

“Garip Şiiri” akımının popü-
ler olduğu dönemde onlara 

kulak vererek sokağa, öte-
lerde kalan insanlara ve dışa 
nasıl bakılması gerektiği üze-
rinde durur. Aynı zamanda 
toplumcu gerçekçi yönünün 
verdiği ustalıkla, insan ve 
toplum sentezinin nasıl yan-
sıtılacağını dile getirmekte 
herhangi bir beis görmez. 

Bu iki düşüncesi, onu ben-
liğiyle buluşturan ve yeni 
edebiyatçılara ilham olacak 
bir akımı beraberinde getir-
miştir. Bu akım, geleneksel 
ve modern yazının arasın-
daki setleri kaldırıp nesir 
türünde çığır açacak yep-
yeni bir dil geleneğinin ge-
lişmesine zemin hazırlar. 

Birçok nazariyenin literatü-
rün zenginliğini artıran bir 
dil geleneğidir bu. Köy, ka-
saba, kent gerçekliklerini en 
sade ve düzgün bir biçimde 
aktarmasından dolayı Baysal 
bu geleneğe öncülük eder. 
Çoğunlukla bu yönünü yan-
sıtan “Elleri Sesinin Rengin-
deydi” eserindeki öyküleri us-

talıkla işler. Gündüz, Varlık, 
Büyük Doğu ve Irmak dergi-
lerinde yazıları yayımlanır, 
birçok ödülün de sahibi olur.
Yazarımızın gönüllere bir 
parmak bal çaldığı Sardu-
van, Rezil Dünya, Drina’da 
Son Gün, Küçük İnsanlar, 
Voli, Ateşi Yakanlar, Ma-
dam Bambu isimli romanları 
her kütüphanenin olmaz-
sa olmazları arasındadır. 

Ayrıca Perşembe Adası, Nuni, 
Militan, Sancı Meydanı, Tota, 
Güller Kanıyordu, Kırmızı 
Sardunya, Ilgaz Teyze Öldü, 
Elleri Sesinin Rengindeydi, 
Beni Bırakma Doktor eserleri 
ise öykü türündeki başarısı-
nı gözler önüne sermektedir.

Çok yönlü sanatçımız, İlk 
Defa, Beyaz Şiirler, Gül San-
cısı ve Ayın Ucunda eserle-
rinde okuyucuları şiirin bü-
yülü dünyasına davet eder. 

Sarduvan

Faik Baysal’ın ilk kitabı 

olan “Sarduvan” 1944 yılın-
da yayımlandığı zaman, bir 
anda roman anlayışımızın 
en değerli yapıtı haline ge-
lir. Fakat o dönemde roman 
büyük yankı uyandırmış ol-
masına rağmen birçok ya-
yıncı tarafından kitabın bazı 
bölümleri sakıncalı bulunur. 

Çoğu yayıncı eseri basmaya 
yanaşmaz. Sonuç olarak ki-
taptan yüz sayfalık bir bölüm 
çıkarılır ve kitap eksikli ola-
rak yayımlanır. Bu noksan-
lığıyla bile “Sarduvan”, o 
günlerde edebiyat dünya-
sında deprem etkisi yaratır. 

Yazarımıza vefalarını gös-
termek için, “Sarduvan” 
isimli eser, Eylül 2012’de 
mevcut Serdivan Belediye 
Başkanı Yusuf Alemdar’ın ta-
limatı ve desteği ile Asaf Meriç 
editörlüğünde yeniden basılır. 

“Sarduvan”ın yine büyük 
bir ilgiyle karşılanacağın-
dan hiç kuşkumuz yok.

FAİK BAYSAL

Serdivan’da 
toplam ruhsatlı 

işyeri adedi: 
1474

TUİK verilerine göre 
Sakarya’nın en genç 
ilçesi Serdivan. Orta-

lama yaş: 
29.2

Ruhsatlı
işyeri sayısı
ne kadar?

Sakarya’nın
en genç 

ilçesi hangisi?

Rakamlarla 
Serdivan

Rakamlarla 
Serdivan



Haziran2015SerdivanAjans4

ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SERDİVAN

Serdivan’ın bir öğrenci ilçesi olduğunun farkındayız. Bu sakin, huzurlu, nezih ve temiz bölgenin önemli bir nü-

fusunu, toplam öğrenci sayısı 80 bini aşan Sakarya Üniversitesi öğrencileri oluşturmakta. Şehrin ritmini onlar 

belirlemekle birlikte, toprağından suyundan beslendikleri için bu şehrin yapısından da etkilenmekteler. Peki bu 

karşılıklı etkileşim neyi doğuruyor? İşte bu sorunun peşine düştük ve yanıtı üniversite öğrencilerinden almaya çalıştık.

Burak Şahin - DİKAB Öğretmenliği - 3. sınıf 

Ayşe Dede - Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans

Sedat Taylan - Elektrik Mühendisliği - 2. sınıf

Kıymet Kardeşler - Biyoloji - 3. sınıf 

Serdivan Farklı ve Renkli Bir Yer

Serdivan Öğrenci Şehri

Tam Yaşanılacak Yer

Şehre ve 
üniversiteye 
gelmeden önce 
detaylı bir araş-
tırma yapmıştım. 
Bunun için aka-
demik yazılardan 
forum sitelerine 
kadar her şeyi 
araştırmıştım. 
Tek sıkıntı Bursa 
gibi metropol 
bir yerden daha 
mütevazı bir 
şehre gelmenin 
dezavantajı oldu. 
Lâkin zamanla 
alıştık haliyle ve 
son olarak bura-
da geçirdiğim üç 

yıl boyunca çok 
güzel anılarım 
oldu. Kesinlikle 
pişman olmadım 
ve tercih yapacak 
kardeşlere de tav-
siye ediyorum.

Burası yeni 
bir yerleşim yeri 
ve haliyle daha 
planlı ve mo-
dern denilebilir. 
Bununla beraber 
kampüsün Serdi-
van’da bulunması 
ve binlerce öğ-
rencinin yerleşim 
yeri olarak burayı 
seçmesi, bölgeyi 

renk-
li hale getiren en 
büyük etmen. 
Öğrenci sayısının 
fazla olmasıyla da 
gençlerin talep-
lerini karşılayan 
kafeler, oyun ve 
spor salonla-
rı ziyadesiyle 
mevcuttur. Bu ise 
Serdivan’ı Sakar-
ya’da farklılaştır-
makta, renkli ve 
eğlenceli bir hale 
getirmektedir. 

Sakarya 
Üniversitesi 
doğal bir alan 
içerisinde. Kam-
püsün karşısında 
kalan Sapanca 
Gölü manzarası, 
içerisinde çeşitli 
etkinlikleri barın-
dırması, eğitim 
yönünden ise ka-
liteli bir konum-
da olması, onu 
güçlendiriyor. Şe-
hir olarak küçük 
fakat sevimli bir 

yer. Gezip görü-
lesi birçok yeri 
var şehrin, ancak 
bunlar da kısa 
sürede tüketildiği 
için sonraki za-
manlarda sıkılma 
derecesi iyiden 
iyiye artıyor. 
 

Serdivan’da 
oldukça çok kafe 
ve restoranın 
olması öğrenciye 
birçok alternatif 
sunuyor. Her üni-

ver-
site 
şehrinde böyle 
yerler olması 
gerekiyor. Ser-
divan tarafında 
şehrin öğrenci 
şehri olduğunu 
hissedebiliyorsu-
nuz.  Ancak yeşil 
alanın kafelere 
nazaran biraz 
daha çok olması-
nı beklerdim.

Sakarya’ya 
gelmeden önce 
nasıl bir yer 
olduğunu bilmi-
yordum. Fakat 
hep duyduğum 
bir şey vardı ki 
kampüsün çok 
güzel göl man-
zaralı olduğu 
ve öğrenciye 
alternatif olarak 
bir çok mekanın 
buluğuydu. Yıllar 
sonra geldim, 
gördüm ve dedim 
ki iyi ki gelmişim. 

Üniversitemden 
de Sakarya’dan 
da çok memnu-
num.

İki yıl Serdi-
van’da kalmış bir 
öğrenci olarak 
öncelikle burayı 
çok beğendiği-
mi ifade etmek 
istiyorum. Gezi-
lecek birçok yere 
sahip olan Serdi-
van, çok iyi vakit 
geçirilecek bir yer 
aynı zamanda. 

AVM’si-
nin olması, in-
sanların arkadaş-
larıyla, ailesiyle 
vakit geçirebile-
ceği birçok meka-
na sahip olması, 
onu bir adım 
önde tutuyor. 
Kısacası Serdivan 
tam yaşanılacak 
bir ilçe.

Şehrin küçük olması alışma sürecimi kolaylaştırdı, üniversitemin yeterli miktarda 
büyük olması eğitim sürecime yardımcı oldu. Özellikle bazı bölüm hocalarımın sadece 
bölümle ilgili değil gerek tarihi gerekse sosyolojik birçok alanda bilgili olması bizlere 
çok güzel örnekler teşkil etti. Ve ilk beş yılım tevafuk eseri gibi olsa da önümüzdeki yıl-

larda gönüllü ve istekli olarak 
burada kalmayı planlamak-
tayım.

Üniversite hayatımın ilk 
dört yılında Serdivan’da ika-
met etmiştim. Nedeni, azip-
liği, sakin olması ve istediğin 

zaman birçok yere kolaylıkla 
ulaşabilmemdendi. Birçok 
kültürel etkinlik olması ve 
belediyenin bu yönde çalış-
malar yürütmesi  ve okulu-
muzun da Serdivan’da olması 
yolumuzu, genellikle gönüllü 
olarak, Serdivan’a düşürüyor.

Gönüllü Olarak
Serdivan’dayız

Rakamlarla 
Serdivan

2015 Ocak Ayı verilerine göre Serdivan’ın 

toplam nüfusu: 112.611. Nüfus artış oranı bu 

şekilde devam ederse 2019’da 140 bini aşacak.

serdivanın 
toplam nüfusu 

ne kadar?
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SERDİVAN

Gülden Dilek - Hukuk Fakültesi - 1. Sınıf

Sümeyye Milli - Tarih - 2. Sınıf

Oğuzhan Yıldırım - İnşaat Mühendisliği - 1. Sınıf

Şehre Çok Alıştım

7/24 Açık Kütüphane

Yaşam Standartları Güzel

Sakarya 
Üniversitesine 
gelmeden önce 
yeniliklere açık, 
araştırmacı, 
sosyal bir okul 
ortamı bekli-
yordum. Daha 
önce Sakaryaya 
gelmemiştim, bu 
yüzden Sakarya 
hakkında fazla 
bir bilgiye sahip 
değildim. Bura-
ya geldiğimde, 
istediğim gibi bir 
okul ortamı ve 
şehir bulamadım. 
Bu da beni üzdü. 
Beklentilerimi 
tam olarak karşı-
layamasa da za-
manla fikirlerim 

burada tanıştı-
ğım ve vakit ge-
çirdiğim insanlar 
sayesinde olumlu 
değişime uğradı.

 Serdivan’ı 
benim için keyifl i 
hale getiren şey 
ise üniversite öğ-
rencilerinin vakit 
geçirdiği güzel 
yerlerin olması ve 
dostlarımla bura-
da huzurlu olmak 
diyebilirim. Son 
zamanlarda şe-
hirde geçirdiğim 
1 sene sayesinde 
buraya çok alış-
tım. Önümdeki 
3 sene boyunca 
yaşayacağım bu 

şeh-
rin 
gelişmesi için 
planlar bekliyo-
rum. Yalnızca 
Fikir ve Sanat 
Akademisi’nin et-
kinlikleri yeterli 
değil, böyle yerler 
çoğalmalı. Keyifl i 
hale getirmek 
için ise yetkililer 
daha fazla ak-
tivite organize 
etmeli kültürel ve 
sanatsal açıdan 
bilgilendirici 
programlar yap-
malılar.

Küçük bir yer 
olmasına rağmen 
haberimiz olma-
dan kaçırdığımı 
öğrendiğim çok 
şey oldu. İstan-
bul’a yakın oluşu 
buraya gelmemde  
etkili olmuştu. 
Sakarya’nın ken-
dine has bir ha-
vası var, havasına 
alışmak çok zor 
oldu İnsan bazen 

ne giyeceğini 
bilemiyor. Ama 
zamanla alışaca-
ğımı umuyorum.

Serdivan için 
söyleyeceğim en 
güzel şey Fikir ve 
Sanat Akademisi. 
Yapılan akademik 
çalışmaları çok 
başarılı buluyo-
rum. Etkinlikler 
keyif  verici ve 

ufuk 
açıcı, 
vakit buldukça 
kaçırmamaya ça-
lışıyorum. Üstelik 
sessiz ortamının 
olması, 7/24 açık 
oluşu, çay ikramı 
biz öğrenciler 
için vazgeçilmez 
bir ortam olması-
nı sağlıyor.

Şehirde arkadaşlarım-
la rahatça eğlenebileceğim 
birçok aktivite var. Sakarya 
beklediğimden daha iyi bir şe-
hir çıktı. Serdivan’ın gelişmesi 

ve halen gelişmekte olması 
buraya ısınmamızı sağladı. 
Hatta şehir merkezine çok 
gerekli olmadıkça inmiyorum. 
Serdivan yetiyor insana.

Birçok kafe ve restoran gibi 
mekanların olması Serdivan’a 
canlılık katıyor. Bu da Sakar-
ya’nın en beğendiğim tarafı. 
Serdivan son birkaç senede 

çok fazla 
değişti. Ger-
çekten yaşam 
standartlarının 
güzel olduğuna inanıyorum.

“ “Serdivan son birkaç senede 
çok fazla değişti. Gerçekten 
yaşam standartlarının güzel 

olduğuna inanıyorum.
Oğuzhan Yıldırım

Sakarya Üniversite-
si’nde 4 yıllık fakülte 

okuyan öğrenci 
sayısı: 40.929

Sakarya Üniversite-
si’nde 2015’te ya-
bancı uyruklu top-
lam öğrenci sayısı: 

2.040

4 yıllık 
okuyan öğr. 

sayısı

Yabancı 
uyruklu öğr. 

sayısı

Rakamlarla 
Serdivan

Rakamlarla 
Serdivan
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   arun, bize biraz ken-
dinden bahseder mi-
sin?

Merhaba, benim adım 
Harun. Bosna Hersekli-
yim. 1995 yılında Bos-
na’nın  Breza şehrinde 
doğdum. Bosna’da ilk 
okul ve liseyi okudum. 
Türkiye’ye bir yıl önce 
geldim. Bu yıl içinde 
Türkçe hazırlık okudum. 
Seneye üniversiteye baş-
layacağım inşaallah.  Bö-
lümüm Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği.

Bosna’da nasıl bir hayatın 
vardı? Yaşadığın yerden, 
ailenden ve arkadaşların-
dan kısaca bahseder mi-
sin?

Ben çiftçi bir ailenin 
çocuğuyum ve küçük 
bir şehir olan Breza’da 
büyüdüm. Babamı ve 
annemi örnek aldım. 
İnsanlara güvenmeyi ve 
saygı duymayı onlardan 
öğrendim. Babam çiftçiy-
di ve ona yardım ederek 
zamanımı geçiriyordum. 
Aktif olarak futbol oynu-
yordum ve zamanımı en 
çok stadyumda geçirmeyi 
severdim.

Sakarya’ya gelmeye ne za-
man ve nasıl karar verdin?

Lise bitikten sonra Sa-
raybosna’da üniversiteyi 
okumak için burs kazan-

dım fakat yaz 2014 yılın-
da Sakarya’ya gelmek ve 
okumak için öneri aldım. 
Hiç düşünmeden bu fır-
satı kabul ettim.

Her Şey Allah’ın Tayinidir

Gelmeden önce ne umu-
yordun ve geldiğinde kar-
şılaştığın ortam umduğun 
gibi miydi?

Ben her şeyin Allah’ın 
iradesi ve Allah’ın tayini 
ile olduğuna inanıyorum. 
Gelmeden önce bilme-
diğim şeyler vardı ama 
bügüne kadar yaşadığım 
anlar sayesinde Bosna ile 
Türkiye’nin farklı olma-
dığını gördüm.

Serdivan’da yaşamaktan 
memnun musun?

Serdivan çok güzel bir 
şehir. Yaşamak ve oku-
mak için çok sakin bir 
yer olduğunu düşünü-
yorum ve burada kar-
şılaştığım her şeyden 
oldukça memnu-
num. 

Serdivan’da sana 
güzel gelen, vakti-
ni keyifl i geçirmeni 
sağlayan neler var?

Alışveriş yapmak için 
Serdivan AVM, çay içmek  
ve güzel yemekler tatmak 
için bir sürü lokantalar, 
Zaman ve Trafik park  

var. Benim en çok keyif 
aldığım yer Serdivan Fi-
kir ve Sanat Akademisi. 

Neden Fikir ve Sanat Aka-
demisi?

Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi sosyal bilim-
ler için kurulmuş bir aka-
demi. İçerisinde dersler, 
semineler  ve atölyeler 

kuruluyor. Kütüphanesi 
herkesin kullanması için 
24 saat açık. Öğrenme 
fırsatı herkese eşit olarak 
verilmekte. En iyi hoca-
ların gelip ders verdiği 
bu yer, boş zamanı olan 
insanlar için kaçırılmaya-
cak bir fırsat.

Kalbiniz Evinizin Olduğu 
Yerdedir

Gelecekte Türkiye’de 
yaşamayı düşünüyor mu-
sun?

Bu düşünce bir kaç defa 
aklımda geldi. Türkiye 
çok gelişmiş bir ülke ve 
yaşamak için dünyanın 
en ünlü ülkelerinden biri. 
Türkiye’de yaşayabilirim 
ama kalbiniz evinizin ol-
duğunu yerdedir.

Eklemek istediğin bir 
şey var mı?

Bu güzel hayat tecrü-
besini yaşamama vesile 
olduğu için başta Ser-
divan Belediyesi başka-
nı Yusuf Alemdar’a ve 
kıymetli yöneticilerine, 
ayrıca bana gösterdik-
leri yakın ilgilerinden 
dolayı tüm çalışanlara 
sevgilerimi iletmek is-
terim. Bu iyilikleri asla 
unutmayacağım.

RÖPORTAJ

BOSNA İLE TÜRKİYE
FARKLI DEĞİL

Konuşan: Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com  /  Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com

Harun Suljagic, Serdivan Belediyesi ile kardeş be-
lediye olan Breza’da doğdu ve büyüdü. Kardeş şehir 

projesinin bir sonucu olarak, Serdivan Belediyesi’nin 
desteğiyle Sakarya Üniversite’sine yerleşti. Hikayesini 

dinlemek için Harun ile bir araya geldik.

H

desteğiyle Sakarya Üniversite’sine yerleşti. Hikayesini 

‘
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akarya Üniversitesi’nde zorlu 2014-
2015 Bahar Dönemi’nin ardından sona 

gelindi. 16 Mayıs’ta biten derslerin sonrasın-
da 18 Mayıs’ta başlayan sınavlar 30 Mayıs’a 
kadar sürdü. Dönemin bitmesiyle tatil pla-
nı yapmaya başlayan gençler finalleri atlatıp 
memleketlerine dönme telaşındaydı. 2 hafta 
boyunca yoğun program dahilinde gerçekle-
şen sınavlara öğrenciler gece gündüz çalışarak 
hazırlandılar. Tüm fakültelerin aynı anda ter 
döktüğü finallerin bitmesiyle öğrenciler rahat 
bir nefes aldı.

Rektörlükten Final Haftasına Özel Ders 
Çalışma Yerleri

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaff er Elmas’ın yaptığı açıklamaya göre 
24 saat açık olan Süleyman Demirel Kü-
tüphanesi ve yeni kütüphane binası final 
haftasında da öğrencilerin hizmetindeydi. 

Kütüphanenin yanı sıra SAÜ Kampüs 
Camii ve personel yemekhanesi de 24 
saat açık mekanların içinde yer aldı. 
Aynı zamanda Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi’nin 24 saat açık kütüphanesi 
ve Büyükşehir belediyesi tarafından fa-
aliyete geçen yeni Faik Baysal Kütüpha-
nesi de öğrencilere sınav dönemi boyun-
ca kapılarını açtı.

Sınav haftası öncesinde öğrencilerin mo-
tivasyonu için geleneksel bahar şenlikle-
ri düzenlendi. Birçok etkinliğin yapıldığı 
şenliklerde öğrenciler doyasıya eğlendi. 
Gündüz sosyal aktivitelere katılan genç-
ler akşam ünlü isimlerin konserleriyle 
stres attı. 6 Mayıs’ta SAÜ’lü gençlerle 
buluşan Zakkum grubunun arıdından 7 
Mayıs’ta sahneyi Mustafa Ceceli aldı.

rel gelişimine hem de ülkenin sosyal ser-
maye stoğuna yatırım yapmış oluyor.

Bu program çerçevesinde her dönem so-
nunda öğrencilere 2 AKTS (ders kredisi) 
verilmekte, iki dönem programlara katılıp 
başarılı olan öğrenciler yıl sonunda top-
lam 4 AKTS kazanmakta. Başarılı olan 
öğrencilere sertifika takdim edilmekte.

Programın İçeriği

Her dönem 10 hafta boyunca çarşamba 
günü öğleden sonra saat 13:00 ile 14:30 
saatleri arasında kongre merkezinde ger-
çekleşen programlara öğrencilerin ilgisi 
yoğun oldu. 

Programda öğrenciler, Tayfun Amman, 
Kadir Canatan, Ali Yaşar 
Sarıbay, Tahsin Görgün, 
Bülent Akyürek gibi aka-
demisyen veya entelek-
tüellerin bilgilerinden 
faydalandılar. Her hafta 
dersten sonra makale yaz-
ma zorunluluğu olan ve 
yoklama alınarak ciddiye-
tin gösterildiği bu girişim 
diğer üniversitelere de ör-
nek olacak nitelikte.

TATİL 
PLANLARI 
BAŞLADI!

ÜNİVERSİTE ÖĞ-
RENCİLERİ İÇİN

SASGEM’DEN 
AKADEMİK 
KARİYERE 

DESTEK

S

S akarya Üniversitesi Akademik ve 
Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) 

tarafından çeşitli bölüm ve birimlerinde 
eğitim gören öğrenciler için 10 hafta süren 
bir seminer programı düzenlendi.

Programdaki amaç, öğrencilerin dersle-
rindeki gayretlerine ek olarak entelektüel, 
edebi, kültürel ve sosyal gelişimlerine kat-
kıda bulunmak. Aynı zamanda bölümle-
rinde üstün başarı gösteren öğrencilerin 
birçok yönden gelişimlerini desteklemek. 
Böylece SASGEM, hem öğrencilerin kültü-
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DOSYA

urulduğu tarihten 
itibaren adından çokça 

söz ettiren bir kurumdan 
bahsediyoruz. Kurulduğu 
gün dediğimiz de henüz 
sadece iki sene. İki senelik 
bir geçmişi olan ve nitelik 
olarak herkesi kıskandıran 
bir akademiden bahsediyo-
ruz: Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi.

Metropollerin her yerde 
reklamı yapılan, bol spon-
sorlu kurumlarına hepimiz 
aşinayız. Yerli/yabancı 
tanınmış isimleri bünyesin-
de barındıran, köklü yapılar 
bunların birçoğu. Bir tarafta 
da karşımıza Sakarya’nın 
Serdivan ilçesinde, belediye-
sinin desteğiyle başlatılmış 
olan bir proje çıkıyor. Dört 

dönemdir gerçekleşen kül-
türel çalışmalar ve seminer 
programlarına baktığımızda 
o metropol kurumlarının 
çok daha ilerisinde olduğunu 
görüyoruz. Bu kadar ken-
di yağında kavrulan ve bu 
kadar kaliteli işlere imza atan 
Serdivan Fikir ve Sanat Aka-
demisi ileride kendisinden 
daha da fazla söz ettireceğe 

benziyor.

Akademi’de Neler Var?

Beş farklı kademe grubunu 
bünyesinde bulunduran aka-
demi, katılımcılarını zorlu 
mülakatlar sonucu seçiyor. 
Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Me-
deniyet, Osmanlı Türkçesi, 
Klasik Diller, Şiir ve Poeti-

8

Fikir ve Sanat Dünyası’nın 
Kapıları Aralanıyor

Anadolu’nun en kapsamlı akademisi. Kulağa çok iddialı geliyor değil mi?

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com

K
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FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ

ka gibi alanların yanı sıra 
Musiki, Ebru, Hüsn-i Hat, 
Grafik Tasarım, Fotoğraf, 
Film Tasarımı, Temel 
Tasarım gibi sanat 
ve tasarıma ilişkin 
alanlarda eğitim 
imkanı sunuyor. 
Toplamda 27 
farklı alanda 
yetkin hocalar ders 
vermekte. 

En iyisi biz akademide ders 
vermiş hocaların bazılarını 
sayalım da niteliğe siz karar 
verin; Rahmi Karakuş, Fer-
hat Kentel, Tahsin Görgün, 
Yusuf Kaplan, Süleyman 
Seyfi Öğün, Tayfun Amman, 
Bedri Gencer, Süheyb Öğüt.
Ayrıca Osmanlı Mektebi 
çalışması dahilinde İsmail 
Kara, Mehmet Genç, Feri-
dun Emecan, Zeynep Tarım, 
Bedizel Aydın, Ömür Cey-
lan gibi şahane isimler de 
ders verdi şuana kadar. Şiir 
akşamları organize edildi ve 
fotoğrafçılık alanında eğitim 
yapıldı.  Müstakil zaman-
larda gerçekleşen Tasavvuf 

Sohbetleri bölümüne ise he-
pimizin aşina olduğu Ömer 
Tuğrul İnançer katılmakta. 

Akademinin en 
beğenilen yön-
lerinden biri, 
sosyal bilimler 
alanında binlerce 

kitabı barındı-
ran ve 7/24 açık 

olan kütüphanesi. 
Üyelik gerektirmeyen 

ve herkese açık olan nezih 
bir ortam burası. Bireysel 
ders çalışmak için üniversite 
öğrencilerinin ilgi alanı aynı 
zamanda. 

Çocuk Akademisi’ne de de-
ğinmeden olmaz. 10-14 yaş 
arası çocuklar için yeni bir 
ilim-fikir mekanı statüsün-
deki bu programda birçok 
kültürel, sosyal, edebi, 
bilimsel, geleneksel ve görsel 
çalışma yapılmaktadır. Ay-
rıca her yıl Ramazan ayında 
6-14 yaş arası çocuklar için 
Ramazan Okulu yapılmakta.

9

Akademideki faaliyetlere dört 
dönemdir katılmış olan Mali 
Müşavir Serpil Deniz’den 
kurum hakkındaki görüşlerini 
aldık: 

Bu binaya girdiğim anda başka 
bir boyuta geçtiğimi düşünü-
yorum ve burada nefes aldı-
ğımı hissediyorum. Yaşama 
dair gereken dinamiklerimin 
burada geliştiğini ve enerjimin 
arttığını hissediyorum. Burası 
benim için insanın iç dünyası-
na açılan bir kapı.

Akademi dönemleri boyunca 
en etkilendiğim olay Marmara 
Felsefe Kongresi oldu. Sakar-
ya Üniversitesi Felsefe Bölü-
mü öğrencilerinin ve Serdivan 
Fikir ve Sanat Akademisi’nin 
titiz çalışmasıyla, henüz kuru-

luşunun 
ikinci 
sene-
sinde 
olan 
sivil 
bir aka-
demi-
de gerek 
organizasyon 
gerekse içerik açısından böyle 
muhteşem bir kongrenin 
yapılmış olması açıkçası beni 
gururlandırdı. Serdivan Fikir 
ve Sanat Akademisi’ne iki 
yıldır geliyorum. Gerek ders-
lerin gerekse hocalarımızın bu 
kadar titiz bir şekilde seçiliyor 
olması muhteşem. Burası 
benim için evimin tefekkür 
odası ve burada bulunan her-
kes yol arkadaşlarım.

Akademi çalışanlarından Aslı 
Nur Kaya bize kurumunu 
anlattı:

Akademinin verimli dersleri 
sonucunda hocalar ile oluş-
turulan samimi ortamdan 
memnun olan öğrencilerimiz 
bir dahaki dönemi sabırsızlık-
la bekliyor. 

Kültürel alanda Sakarya’da bir 
ilki gerçekleştirmek ve böyle 
bir kurumda yer almak bizler 

için de onur 
verici. 

İnsan-
ların 
memnu-
niyetini 
sağlayan, 
ilimizde nadir 
rastlanan bir kurum 
olmak, yaptığımız işin önemi-
ni bilmemizi ve işimizi seve-
rek yapmamızı sağlıyor.

Burası Evimin Tefekkür Odası!

Öğrenciler Çok Memnun!

Film Tasarımı, Temel 
Tasarım gibi sanat 
ve tasarıma ilişkin 

yetkin hocalar ders 

Akademinin en 

kitabı barındı-
ran ve 7/24 açık 

olan kütüphanesi. 
Üyelik gerektirmeyen 

7/24
açık 

kütüphane, 
binlerce 

kitap



HABER

10 Haziran2015SerdivanAjans

akarya’nın tarih ko-
kan mekanı Adapazarı 
Uzun Çarşı’da, 1969 

senesinden beri mesleği-
ni icra eden Mehmet Taş-
kın’ın hayatını konu alan 
filmin galası yapıldı. 12 
Mayıs Salı akşamı Serdi-
van Fikir ve Sanat Akade-
misi’nde gerçekleşen film 
gösterimine katılım yoğun 
oldu. Her kesimden merak-
lısına hitap eden belgesel 
tadındaki filmde, berberlik 
mesleğine hayatını adamış 
bir ustanın yüreklerde hoş 
bir sada bırakan hikayesi 
yansıtıldı.

Gelişen teknolojinin yanın-
da, görenlere ‘hala kaldı mı 
böyle esnafl ar’ dedirtecek 
biri Mehmet Usta. Mavi 

önlüğü, ahşap mobilyaları, 
geniş fırçası ve usturasıyla 
hizmet veriyor müşterileri-
ne. Yıllardır her sabah aynı 
titizlikle komşularına se-
lam verip, dükkanını açan 
Taşkın, mesleğine olan 
bağlılığıyla herkesin hay-
ranlığını kazandı. Kendisi, 
berberlik mesleğini gele-
neksel dokularla bugüne 
kadar getirmeyi başaran, 
şehirde sıcak ve samimi bir 
esnaf profilini en iyi yansı-
tanlardan. 

Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi’nde gösterilen 
ve Sakarya Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğrencilerinin hazırladığı 
kısa film izleyenlerin tak-
tirlerini topladı.

erdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi öğrencileri ile 

Sakarya Üniversitesi Gele-
neksel Sanatlar Bölümü Ebru 
Atölyesi öğrencilerinin ortak-
laşa gerçekleştirdiği “Su yüzü 
Yüz Suyu” ebru sergisi, Ser-
divan Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar’ın katıldığı açılış tö-
reni ile sanatseverlerin beğe-
nisine sunuldu.

Sakarya Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. 
Songül Ergün ve Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Cilt Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Ahmet Sacit Açıkgö-
zoğlu’nun da eşlik ettiği sergi 

yoğun ilgi gördü. Kadim sa-
nat dallarından olan Ebru, bu 
sergi sayesinde meraklılarına 
farklı stillerde hazırlanan top-
lam 46 çalışmayı Serdivan Fi-
kir ve Sanat Akademisi kültür 
meydanında sundu. Battal, 
taraklı ebru, şal ebrusu, hafif 
ebru, çiçekli ebru ve akkase 
tarzı ebruların yer aldığı ser-
ginin 6 aylık bir çalışmanın 
ürünü olduğunu belirtildi.
 
Açılış sonrası sergiyi gezen 
ve eserleri tek tek inceleyerek 
eser sahiplerinden bilgi alan 
Yusuf Alemdar’a günün anı-
sına battal ebru çerçeveli hat 
takdim edildi.

Usturalı Efendi’ye 
İzleyicilerden Tam Not

“Su Yüzü, Yüz Suyu” 
Görücüye Çıktı 

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde “Kısa 
Film Galası” kapsamında “Usturalı Efendi” 
filminin gösterimi yapıldı.

Battal, taraklı ebru, şal ebrusu, hafif ebru, 

çiçekli ebru ve akkase tarzı ebruların yer 

aldığı sergi 6 aylık bir çalışmanın ürünü.

S S

Serdivan’da 
toplam mahalle 

sayısı:
24

Toplam
mahalle

sayısı

Rakamlarla 
Serdivan
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ehrimize önemli kültür 
ve sanat faaliyetleri 

armağan eden Serdivan 
Fikir ve Sanat Akademisi 
bütün felsefe severleri bir 
araya getirdi. Nisan ayının 
son haftasında gerçekleşen 
Marmara Felsefe kongresi-
ne, Türkiye’nin her köşesin-
den üniversite öğrencileri 
ve akademisyenler katıldı.

Ulusal Marmara Felsefe 
Kongresi’ne İstanbul’dan 
Erzurum’a, Isparta’dan 
Kayseri’ye, Kırklareli’nden 
Ankara’ya varıncaya kadar 
farklı üniversitelerden ge-
len 35 katılımcıyla birlikte 
Cumartesi ve Pazar günü 
8 ayrı oturumda tebliğler 
sunuldu. 

25 Nisan Cumartesi günü 
Ali Utku’nun açılış konuş-
masıyla başlayan Kongre’de 
2 gün boyunca yaklaşık 300 
felsefe sever bir araya geldi. 
Kongreye dinleyici olarak 
katılan misafirler memnu-
niyetlerine dile getirdiler ve 
teşekkürlerini sundular.

Sakarya Üniversitesi Felsefe 
Bölüm Başkanı Tufan Çö-
tok’un da konuşma yaptığı 
Ulusal Marmara Felsefe 
Kongresi, 26 Nisan Pazar 
günü Cüneyt Kaya’nın 
kapanış konuşması ile sona 
erdi.

yılı Kırşehir doğum-
lu olan yazar Sinan 

Yağmur, ilk ve orta öğrenimini 
Kırşehir’de tamamladı ve sırasıy-
la 1984’te Kırşehir İmam Hatip 
Lisesinden, 1990 da ise Selçuk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesin-
den mezun oldu. 

“Aşkın Gözyaşları” isimli kitabında 
anlattığı Mevlana ve Şems hikaye-
siyle büyük bir okuyucu kitlesine 
ulaşan yazar, birçok ulusal ve yerel 
televizyon programlarına katıldı. 
Çeşitli dergi ve gazetelerde ya-
zıları çıkan Sinan Yağmur; aynı 
zamanda Kuranda Büyük Günah-
lar, Benim Annem Bir Melek, Kaf 
Dağından Masallar, Kara Göz ve 
Hacıvat, Dede Korkut Hikayele-
ri, Sevda Şelalesi, Öğretmence 
Sevebilmek İnsanı, Hz. Mevlana 
Tennure ve Ateş, Aşkın Peygambe-
ri Hz. Muhammed,  Tarihimi Çok 
Seviyorum gibi çok sayıda eserin 
sahibidir.

Tebliğler Kitaplaştı-
rılarak Ölümsüzleşti-
rilecek

Kongre bitiminde tüm 
katılımcılara katılım 
belgesi verildi. Ve aynı 
zamanda günün anısına 
binaen  küçük hediyeler 

takdim edildi.

Ulusal Marmara Fel-
sefe Kongresi’nde 
yapılan tüm tebliğlerin 
çıkarılması planlanan 
hakemli bir dergide der-
lenerek yayımlanacağı 
belirtildi.

Üniversite öğrencilerinin bir hayalini daha 
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi gerçekleştirdi.

Ş

1965

FELSEFE 
TUTKUNLARININ 
HAYALİ GERÇEK OLDU ÜNLÜ YAZAR

SERDİVAN’DA

Kongre bitiminde tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.

Son zamanların en çok okunan 
yazarlarından olan Sinan Yağmur 
9 Haziran saat 19:00’da Serdivan 
Belediyesi Konferans Salonunda 
sevenleriyle bir araya gelecek.
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YORUM

ir ilçenin sizi çeken birkaç 
yönü olabilir. Meselâ tarihî 
dokusu, o ilçede daha önce 

yaşamış olduğunu bildiğiniz ede-
biyatçılar, şairler, romancılar... 
O ilçenin geride bırakmış olduğu 
devasa tarih. (Evet devasa diyo-
rum, çünkü her bir mekân, her bir 
nokta hatta zerre gerisinde devasa 
bir tarih taşımaktadır. Eminim 
kâinattaki her bir zerrenin bizlere 
söyleyeceği çok fazla şey vardır.) 
İnanıyorum ki bulunduğunuz, 
daha doğrusu kendisinden ayrı-
lamadığınız yerde sizi çeken, size 
o bölgedeki AVM’den daha hoş ve 
estetik görünen bir şey mutlaka 
vardır.

Serdivan ilçesi de 
birçoklarının belki 
üzerinde düşünme-
diği bir ilçe. Halbuki 
o kadar çok şey var 
akla gelmesi gereken 
Serdivan’a dair. Bir 
kere Serdivan kibirli-
dir arkadaş! Serdivan 
tepeden bakar! Evet 
gerçekten Serdivan 
ilçesi tepeden bak-
maktadır doğusuna.

Serdivan insanların nispeten 
daha geç bir zamanda keşfettiği 
bir ilçedir. Bir yerleşim yeri ola-
rak Adapazarı’ndan daha yeni-
dir. Nüfusun gittikçe arttığı bir 
ilçe olarak Serdivan bu artışın 
gerektirdiği teslimiyeti de ifa 
etmektedir. Bunun en belirgin 
özelliklerinden birisi AVM oldu 
yakın zaman önce. 

Sakarya’yı tanımak isteyen bir 
kişi Serdivan’da konuşlanmalı-
dır. Hem Sakarya’nın merkezi-
ne, hem Sapanca’ya ve sair ilçe-
lere yakınlığıyla Serdivan diğer 
birçok ilçe ile kıyas edilemez. 
Ayrıca kalabalık da olmadığı için 
içerisinde yorulmayacağınız, 
stresten uzak olabileceğiniz bir 
ilçe olduğunu da unutmamak 
gerekir.

Duymuş olmalısınız Serdivan 
Fikir ve Sanat Akademisini! 
Eğer bir öğrenci olarak gelmiş-
seniz Sakarya’ya haftanın yedi 
günü ve günün yirmi dört saati 
kapıları bütün halka açık olan 

Serdivan Fikir ve Sanat Aka-
demisi’nden istediğiniz zaman 
faydalanabilirsiniz. Kütüphane-
sinde kitap okumak, sınıflarında 
ders çalışmak, kayıtlı ve tabi ki 
ücretsiz öğrencisi olup bir veya 
birden fazla seminer dinlemek 
veya sanat meraklısıysanız 
üniversite hocaları eşliğinde 
uygulamalı ebru, hat veya mu-
siki sınıflarında yer almak...  
2013 yılında açılmış bu akade-

mi. Ve kısa bir zamanda kimler 
gelmemiş ki buraya! Mehmet 
Genç’ten Tahsin Görgün’e, 
Ömer Tuğrul İnançer‘den Hilmi 
Yavuz’a ve Ahmet Özhan‘a kadar 
hem de... 

Sürekli olarak yeni bir şeylerin, 
yeni çalışmaların yapıldığı bir 
yerden bahsediyoruz Serdi-
van’dan bahsediyorsak. Burada 
yerel yönetim hem kültür ça-
lışmalarını destekliyor hem de 
ulaşım ve alt yapı çalışmalarını. 
Yolda yürürken bir arkadaşı-
nız size bir esnaf lokantasının 
önünde konuşan takım elbiseli 
birisini gösteriyor: “Bak buranın 

belediye başkanı bu kişi.” 
Halkını dinliyor, şikâyetlere 
kulak veriyor, kendisinden 
yana bir memnuniyetsizlik 
varsa bunu not alıyor.

Kısacası Serdivan Sakar-
ya’nın sürekli yenilenen bir 
ilçesi. Geleceğe dair proje-
lerin odak noktası olan bir 
ilçe. Muhtemelen önümüz-
deki senelerde Serdivan şu 
anda olduğundan çok daha 
farklı bir çehreye sahip 

olacak. Fakat insanı kendisine 
bağlayan duygusal bir yönü var 
bu ilçenin, şiirsel bir dokusu var. 
Hemen kendisini belli etmiyor, 
bu dokuyu hemen açığa çıkarmı-
yor Serdivan. İçinde yaşadıkça, 
havasını teneffüs ettikçe anlı-
yorsunuz bundan emin olun. 
Hatta bazen ancak kendisinden 
ayrılırken açığa çıkarıveriyor bu 
çekiciliği.

Serdivan Bize Ne Anlatır?

B

Ayhan Koçkaya - Sosyoloji
a.kockayay@gmail.com
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slında herkesin bir kendi  ‘öteki’si vardır 
ya da ötekilediği kendisi… ‘Şimdi özne mi 

olsam kendim olurum yoksa “öteki” mi olsam 
daha mutlu olurum’ dediğiniz olur ya zaman 
zaman. 

İşte Goladkin ve Yakov Petroviç bir bedende 
iki kişiydi.  Sık sık diğer kendine seslenen kah-
ramanımız Goladkin; “Kişilikli olmak nedir? 
Yakov Petroviç, seninle benim kişilik sahibi 
olmamız ne anlama geliyor?” gibi sorularla 
ulaşmak istediklerine yakınlaşıyor.

Bir başka orijinal romanı Öteki’de Dostoyev-
ski, birinci kalitede bir konu işleyerek kitabı 
bir an önce okuma aşkınızı son deme taşıyor. 
Kahraman ve ötekisiyle, siz ve içinizdeki ken-
diniz; dört kişilik bir roman okumuş oluyor 
hatta yaşıyorsunuz. İç sesinizle konuşmaktan 
daha bir ileridedir “öteki”nizle yaşamak. 

Romanı bitirince, bulduğum ilk fırsatta Pe-
tersburg’a gitmeliyim öteki kendimle kişiliği-
me ulaşmalıyım demekten kendinizi alamı-
yorsunuz. Aman 19.yy’dan günümüze gelmeyi 
ihmal etmeyin! Gerçi toplumsal düzende pek 
de farklılık olmadığını göreceksiniz. 

Okuyunca hak vereceğiniz hayranlık hissini 
çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Keyifli 
okumalar.

stad Ali Ulvi Kurucu - Hatıralar” 
kitabı dört ciltten oluşmakta. İlim, 

edep ve irfanın yanı sıra bu sayfalarda 
tarihimiz, dilimiz ve edebiyatımızı da 
bulabilirsiniz.  

Üstad’ın hayatı, İslam dünyasının o 
zamana kadar görülmemiş binbir inkilap 
ile sarsıldığı bir zamana rastlamış ve iman 
ağacımızın ne fedakarlıklar pahasına yaşa-
tıldığının en canlı örneği olmuş bizler için. 

Yakın tarihimiz hakkında da ipuçları elde 
ettiğimiz bu hatıralar serisi, Konya’da baş-
layıp Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘in yanı 
başında son bulan bir irfan yolculuğunun 
hikayesidir.

Ali Ulvi Kurucu Üstadımız, Bediüzzaman 
Said Nursi’nin Tarihçe-i Hayat isimli eseri-
ne önsöz yazmıştı. O’nun ifadelerini şimdi 
ben aynen kendisi için tekrarlıyorum: 

“Büyüklerin tarih-i hayatları okunurken 
ulvi menkıbeler söylenip, aziz hatıralar 
anılırken insan, başka bir aleme girdiğini 
hissediyor. Gönlünü tertemiz sevgi hisleri-
nin ulvi ateşi yakıyor ve ilahi feyz sarıyor. 
Tarih öyle büyük insanlar kaybediyor ki 
birçok büyükler onlara nispetle küçük 
kalır.”

am maddesi ağaçtır kitabın. Meyve de ve-
rir, çiçek de açar kitap dediğin. Fotosentez 

de yapar. Oksijen de verir insana; yaşasın hayat 
bulsun diye.

Denizdir kitap, deryadır. Ne kadar çok kulaç 
atarsan o kadar haz alırsın bu denizden. Buhar-
laşır da bulutlara karışır. Yağmur olsun, topra-
ğa can versin diye…

Ali Ural’ın tüm ustalığını ortaya koyduğu eseri-
miz; Posta Kutusundaki Mızıka. İsminin naifli-
ğine mi aşık olsam, muhteviyatındaki muhab-
betin harikulade oluşuna mı bilemedim. Ancak 
bildiğim bir şey var ki o da bu kitabı okuduktan 
sonra kol düğmelerine, masaya, pencereye vs. 
baktığımda gülümsediğimi fark ediyor olmam-
dır. Benim için dünyanın en harika hikayesi ve 
bir numaralı başucu kitabıdır. 

Yazarın, eserin takdimine ‘unutulmuş mektu-
bun kefareti’ demesi bile bir an önce okumak 
için heyecan uyandırıyor insanda. 

Zaman zaman güldüren kimi zamansa hü-
zünlendiren ancak çoğunlukla derin ve güzel 
hülyalara dalmamıza vesile olan bu eseri büyük 
küçük herkesin muhakkak okuması gerekir. De-
ğer verdiği herkese, her şeye ‘sevgili dost’ diye 
seslenebilecek kişilere nacizane tavsiyemdir. 
Keyifli okumalar.

Serdivan Ajans olarak ayda bir buluşacağımız sizlere her sayıda kitap ve film seç-

kisi sunma niyetindeyiz. Bu ilk sayımızda “ilk fırsatta okunması/izlenmesi gereken 

kitaplar/filmler” seçkisini sunuyoruz:

1 2 3

SerdivanAjans

kita
film

ÖTEKİ
Dostoyevski

HATIRALARIM
Ali Ulvi Kurucular

Posta Kutusundaki Mızıka
A. Ali Ural

İletişim Yayınları
Çev. Engin Altay

Kaynak Yayınları
Haz. M. Ertuğrul Düzdağ

Şule Yayınları

İçimizdeki 
Öteki
B. Sümeyye Şenyurt - İlahiyat Merve Kurtoğlu-Matematik Büşra Mercan - Felsefe

İrfan 
Yolculuğu

Sevgili
Dostalara

A Ü H“
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li Ayçil’in son basılan ve  en çok sevdiğim kitabı.
Bazen bir kitabı alırken kapağına takılıp kalırsı-

nız, “Yenilgiden Dönerken”in kapağına ilk baktığımda 
aklıma Don Kişot geldi, atın üstünde bir adam, elinde 
mızrak, yel değirmenlerine bakıyor. Kitap kapağının, 
kitabın ismiyle bu derece uyumlu olduğunu ilk okudu-
ğumda fark edememiştim.

Edebiyatın insanı iyileştirdiğini düşünürüm,  kelime-
lerin ruha çarpıp yarıklar açtığı da olur, kağıt kesiğin-
deki yaraları kapattığı da. “Yenilgiden Dönerken” öyle 
kitaplardan. Ve  aynı zamanda W. Benjamin’in “Kitaplar 
sadece okunmak için alınmaz, birlikte yaşamak için 
de alınır.” dediği türden bir kitap. Kitap altı bölümden 
oluşuyor;  Benden Önce, Ben, Sen, O, Keyur ve Diğerle-
ri, Benden Sonra.

“Benden Önce” bölümü kapı metaforuyla insanın içine 
açılan doğu, batı, kuzey, güney yollarından bahsediyor.
Sanırım bu bölüm kitaba hazırlık gibi düşünülmüş.
Ben bölümdeki ilk deneme olan “Tehir Duası’’, dört yıl 
boyunca gidilen ve sonunda sadece okuldan değil bir  
aşktan da mezun edilen birinin  uzun tren yolculuk-
larından, istasyonlardaki ıssızlıktan, yol kokusundan,  
yolcuların hallerinden söz ediyor. Sonraki denemelerde, 
bir ayakkabının –bot-  sadece ayakkabı olmayıp insanı 
nasıl ele verdiğinden, sabaha karşı İstanbul’dan, yenili-
ğin din haline getirilmesinden, kır kahvelerinden bah-
sediyor. Ve biraz Oğuz Atay’a gönderme yapacak şekilde 
albayım diye seslenilen nefis bir deneme de var.

“Sen” bölümünde erken kaybedilen bir arkadaşın acısı-
nı, tütüne olan bağlılığını, ekmeğin güzelliğini, kitap-
larla ilişkisini,bir şairin çantasındaki kitapları anlatıyor. 
Ve ayrıca benim onlarca kez okuduğum ve en sevdiğim 
denemenin bulunduğu  “Azizler  Burcu” burada.
“O” bölümünde yıllarca görüşülmemiş bir arkadaşla 
geçmişi deşerken unutulanları hatırlamanın  şaşkınlı-
ğından, kendi kendine konuştuğu bir çay ocağından, ço-
cukların neşesinden ve onları eğitimle cansızlaştırmaya 
çalışanlardan bahsediyor.

“Keyur ve Diğerleri” kısmında yazar, sevdiği kitapların 
yazarlarıyla ve  kahramanlarıyla konuşuyor, bunlar ara-
sında Thomas Bernhard ve arkadaşım dediği Oblomov  
var. Okuduğu bir kitabın ondaki hikayesini anlattığı da 
oluyor.

Son bölüm “Benden Sonra”da kitaba ismini veren dene-
me var. Yazar gündelik olan onlarca olaydan bahsediyor 
ve sonra  “... orada önemli şeyler oluyor evet, sana bir 
şiir okuyayım mı?”

ıpkı Gregor Samsa’nın bir sabah 
uyandığında kendisini dev bir böcek 

olarak bulup şaşırması gibi, “Dava”nın 
Josef  K.’sı da bir sabah tutuklandığını 
fark eder ve şaşırır. Burada “tutuklandığı-
nın farkına varır” demekten kaçınmıyo-
ruz, çünkü Josef K.’nın başına gelen şey 
sadece aslında tutuklu olduğunun farkına 
varmaktır. 
Josef K.’nın tutuklanmış olması bir yanlış 
anlaşılmaya yol açmasın. Bu tutuklanma 
kendisinin işine gitmesine, insanlarla 
görüşmesine ve bu işten kurtulmanın 
bir yolunu bulmak için dört dönmesine 
mani olmaz. Bu açıdan tek sıkıntı belki 

de tutuklanmış olduğunun artık farkına 
varmasıdır. İlerleyen sayfalarda Josef  K. 
bu işten paçayı kurtarmak için dolaşacak, 
amcası ona yardım etmeye çalışacak, mah-
keme işleyişinin künhüne vakıf olan bir 
ressamla tanışacak ve hatta ondan üç adet 
de resim satın alacaktır.
Josef  K.’nın sergüzeştini ele alan “Dava” 
karanlık bir romandır. Şurası gerçek ki 20. 
asırda yaşamış iki karanlık ismi okumak 
mühimdir: George Orwell ve Franz Kafka. 
Ve Kafka’nın “Dava”sı insanın aklına 
Foucault’cu “gözetleme”yi veya Freud’cu 
“Süperego”yu getiriyor.

990 sonrasında Boşnak halkının 
vermiş olduğu bağımsızlık mücade-

lesini anlamanın yolu Aliya İzzetbegoviç’i 
anlamaktan geçmektedir. Aliya siyasi 
bir bağımsızlıktan önce kendi toplumu-
nun kültürel değerlerine sahip çıkmış, 
bu değerlerin akademik ve entelektüel 
planda yeniden dirilmesi için gerek ülkesi 
içinde gerek ülkesi dışında mücadeleler 
vermiş bir liderdir. Bosnalı Müslüman-
ları asimile ederek kültür ve kimliklerini 
silmeye yönelik sistematik uygulamalara 
karşı her anlamda direnmiş bir aydın 
ve lider sorumluluğunu yerine getirmiş 
bir kişidir. Kişiliği, hayata bakış açısı ve 
gençlik eğilimleri itibariyle siyasete uzak 
olmasına rağmen kendisine biçilen tarihi 
sorumluluğu büyük bir cesaret ile yerine 
getirmiştir. Savaş ve mücadele boyunca, 
acımasız katliamlara karşı halkının ba-
ğımsızlığa olan inancını diri tutabilmeyi 
başarmıştır. Bu yönüyle Aliya bir lider 

olması kadar, tarihte kendisinden ders 
alınabilecek nadir öğretmenlerden de biri 
olmuştur.
‘Tarihe Tanıklığım’ Aliya İzzetbegoviç’ 
in bir nevi kendisinin büyük mahkeme 
olarak gördüğü tarih karşısında vermiş 
olduğu bir savunmadır. Bu savunma aynı 
zamanda Aliya’nın Müslüman Boşnaklara 
büyük bir mirasıdır.  Bu kitap, Aliya’nın, 
çocukluğundan Bosna’nın bağımsızlığını 
kazanmasına kadar geçen dönemi anlattı-
ğı bir otobiyografidir.
Boşnakça aslından değil, İngilizce çevirisi 
esas alınarak Alev Erkilet, Ahmet De-
mirhan, Hanife Öz tarafından Türkçeye 
kazandırılmıştır.
Cesaret çoğu zaman cahillikten gelir,
Ama her cesur cahil değildir,
Onlar biraz kahraman, biraz ilim sahibi-
dirler,
Tıpkı milletlerin ilkelerine değer verdiği 
liderleri gibi…

4 5

6

Yenilgiden Dönerken
Ali Ayçil

Dava
Franz Kafka

Tarihe Tanıklığım
Aliya İzzetbegoviç

Timaş Yayınları Can Yayınları

Klasik Yayınları

Sana Bir Şiir
Okuyayım mı?

Nedir Bu Kafka’nın 
Davası?

Hiç Aliya
Okudunuz Mu?

Cengiz Avcı - PDR Ayhan Koçkaya - Sosyoloji

Gözde Aykut - Sosyoloji
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ilm, izleyeni elinden 
tutup tahran sokakla-

rında gezdiriyor. Önünüz-
den bir kamyonet geçiyor, 
radyosunda İbrahim 
Tatlıses çalıyor. İnsanlar 
konuşmaya başlıyor, aşina 
geliyor kulağınıza, kelime-
leri rahatlıkla seçiyorsu-
nuz zira birçoğu Türkçe’de 
kullandığımız kelimeler. 

Ve Kürtçe’de de elbette. 
En önemlisi aile yaşan-
tıları çok şiirsel bir dille 
anlatılıyor. İşitme engelli 
kızı için işitme cihazı ala-
bilmek uğruna canını dişi-
ne takan, kızının önünde 
eğilerek ayakkabılarını 
bağlamaktan dahi gocun-
mayan, hanımına şarkılar 
söyleyen, hurda taşırken 
bile gülümseyen, izleyeni 
gülümseten bir baba var 

filmde. Majidi’nin film-
lerinde fedakâr, çilekeş, 
emek ve ekmek peşinde 
karakterler vardır.

Filmde ayrıca çok güzel 
çocuklar var, en boncuk 
gözlüsünden, en güzel 
güleninden ve en güzel 
ağlayanından, en mücade-
lecisinden, babasından en 
güzel dayak yiyeninden. 
Babasından hiç dayak 
yemeyenlerin canını çekti-
recek cinsten.

Sudan çıkmış, 

Suya girip ıslanmamış,

Suya yalnızca bakarak 
boğulmuş tüm balıkların 
filmi izlemesi tavsiyesiyle.

ilm kimlik kazanma-
ya zorlanan bireyin 

bu prosedürlerden kaçışı-
nı konu almaktadır. Gerek 
okuduğun okul sayesinde 
edindiğin ünvanlar, ge-
rekse yüksek limitli kredi 
kartları, ID numaraları, 
banka şifreleri gibi kağıt 
üzerindeki verilerle senin 
için oluşturdukları ‘sen 
busun’ figürü. Bütün bu 
kimlikleri yırtıp atan bir 
genç. 

Sistemin senden olmanı 
istediği gibi olmayıp ken-
dine doğru yapılan yolcu-
luk. Uzun bir yolculuğa 
yanına yalnızca bir sırt 
çantası alarak çıkan çılgın 
genç, belki de zaman 
zaman şehrin yoğunlu-
ğundan sıkılıp hepimizin 
nefes almak için hayal 

ettiği ütopik bir yolculuk.
Filmi izlerken doğa 
manzaralarından etkilen-
memek mümkün değil. 
Üstelik Eddie Vedder arka 
planda sana eşlik ediyor. 

Uzun macera dolu bir yol-
culuğa kim hayır diyebilir 
ki? Gencin bu yolculukta 
başına neler geliyor ne 
zorluklarla karşılaşıyor 
hiç sıkılmadan izleyece-
ğiniz merak uyandıracak 
bir yapıt. İzledikten sonra 
huzur bulacaksınız. 

Film bittikten sonra ilk 
yapacağınız şey filmde 
geçen müzikleri indirmek 
olacaktır bundan emi-
nim:)

 Şimdiden iyi seyirler 
diliyorum.

1
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Yön: Mecid Mecidi / 2008 - İran
Tür: Dram / Komedi

Yön: Sean Penn / 2007 - ABD
Tür: Biyografi, Dram

IMDB: 9.0
Ödül: 2008 Berlik En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

IMDB: 8.2

Serçelerin
Şarkısı
Emine Esra Haksal - Bilgisayar Müh. Zeynep Sena Tuna - Uluslararası İlişkiler

Into The Wild
(Özgürlük Yolu)
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restij, Christopher Nolan’dan illüz-
yon kumaşından örülmüş bir geri-

lim filmi. 2006 yapımı bu film oyuncu 
kadrosu bakımından da oldukça kaliteli 
bir başyapıt. Filmdeki gizem, izleyeci-
deki merak duygusunu kamçılıyor. Bu 
duygu filmin sonuna dek sizi bırakma-
yacak ve filmin sonunda kafanızdaki 
soru işaretlerine cevap ya da cevaplar 

bulmakta zorluk çekeceksiniz. Filmin 
başlangıç sahnesinde Michael Caine‘nin 
anlattıklarına dikkatli bir şekilde 
kulak verirseniz idrak etmeniz o kadar 
kolaylaşır. “Hilenin sırrını arıyorsunuz 
ama bulamıyorsunuz. Çünkü dikkatli 
bakmıyorsunuz. Siz sırrı bilmek değil, 
kandırılmak istiyorsunuz.”
Nikola Tesla’nın bulunduğu sahnelerde 

de  filmdeki gizemi ortadan kaldıracak 
ip uçları veriliyor. Belki de filmdeki asıl 
mesaj Nikola Tesla’nın bilimi zenginle-
rin ve sanayi patronlarının değil, insan-
lığın hizmetine eşitçe sunma çabasıdır.

İyi seyirler...                                                                        

Yön: Christopher Nolan / 2006 - ABD
Tür: Dram, Gizem, Gerilim
IMDB: 8.4

The Prestige
Ferhat Seydi - Uluslararası İlişkiler

P
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zleyende paranoyak 
etkiler bırakan, aslında 

gerçeği yüzümüze çarpan 
bir  filmdir Truman Show. 
Kendinden kaçış, gerçe-
ği arayış, uzun zamandır 
gerçek sandığına aldanıştır 
bize verilen mesaj. 

Kağıt kalemle izlenilmesi 
gereken bir film olan The 
Truman Show tokat gibi 
sahneleriyle bir şeyleri 
anlamanızı sağlayacaktır. 
Filmi izledikten sonra baş 
karakterden farklı olmadı-
ğınızı göreceksiniz, bizim-
de dünyamızın aslında bir 
kurgu olduğu fikri akıllara 
düşecektir. Ki insanın 
cennetten kovuluşu ve 
yeryüzüne düşüşü ile bir 
kurgunun bir imtihanın içi-
ne düşmesi gibi gerçekleşir 

filmdeki olaylar. 

Zizek’in de dediği gibi 
bakan kişi özne, bakılan 
kişi ise gerçek oluyordu. Bu 
filmde de bakan kişiler Tru-
man’ın gerçekliğine hayran 
olmuştur. 

Komşunuzun size öner-
diği tarifler kadar ilginizi 
çekecek bir film. Biz de bu 
dünyada kendi rollerimizi 
oynamak için gönderilmiş 
birer oyuncularız tıpkı Tru-
man gibi, bir realty showun 
içerisinde peyda olmuş 
kişilikleriz. 

Bedende hapsolmuş fikirle-
rin özgürleşmesini sağlaya-
cak düşünceler kol gezecek 
aklınızda.

nsan kimlikler üzerinden kendisini 
inşa eder. Okuduğu okul, birlikte 

çalıştığı insanlar, yaşadığı toplum insan-
lara kimlik kazandırır. İmam, toplumsal 
ve siyasal zeminde en önemli kimlikler-
den biridir. Zira insanın dini kimliğinin 
inşa edilmesinde imamların rolü büyük-
tür. İmam- Hatip nesli bu topraklarda 
İmam mesleği ile özdeşleştirilmiştir. 

Normalde halk; hem dini öğrensin, hem 
de her alanda aktif olsun, niyetiyle gön-
derdiği İmam- Hatip okullarında okuyan 
öğrencilerin kimliği; siyasal hayatta 
zararlı, iş hayatında çok değerli görün-
meyen çizgi üzerinde devam etmiştir. 
Anadolu’ya hem kaçış hem de kimliğini 
yeniden keşfetmek isteyen The İmam; 
görecek ki tanışacağı, tartışacağı, keşfe-

deceği, bilemediği çok şey varmış. Film, 
halen bazı kimliklerin utanılarak ifade 
edildiği zamanda, kimliklerin intihar 
değil iftihar vesilesi olması gerektiğini 
bize gösteriyor. The İmam; dinin top-
lumsal - siyasal sinemasal kurgusunu 
ifade etme becerisi yolunda önemli bir 
katkı sunmuştur.

inleyin,
Duyabiliyor musu-

nuz?
Müzik, her yerde duya-
biliyorum.
Rüzgârda, havada, 
ışıkta,
O her yerde.
Tek yapmanız gereken 
onu duymaya çalış-
mak,
Tek yapmanız gereken 
onu dinlemek…” 
Bir an için gözlerini-
zi kapatın ve müzik 
olmayan bir dünyada 
yaşadığınızı düşün-
meye çalışın, o kalp 
ritminizin hızlandığı 
anları ya da nefes 
almanızı zorlaştıran, 
kaburgalarınızın 
kalbinizi sıkıştırdığı 
dakikaları. Değil miydi 
o kelimelere döküle-

meyen duygularınızın 
tercümesi çoğu zaman 
bir kaç nota sesi?
Kuşkusuz ki yüre-
ğinizde, içinizde bir 
yerlerde de melodiler 
hep dolaşıp duracak, 
belki sesini çok güçlü 
haykıramayacak ama 
tamamen de sessizliğe 
gömülmeyecek, anlat-
maya devam edecek ve 
gün gelecek  siz artık 
kulağınızla değil kalbi-
nizle dinleyeceksiniz. 
Tıpkı sağır bir ressam 
gibi...
Bu filmin ruhunuzda 
uyandırdığı rüzgarı 
takip ederseniz şayet, 
bilin ki siz de artik kal-
binizle dinliyorsunuz.
Kalbiyle duymak iste-
yenlere.
İyi seyirler.                                                                                     

4

6

5

Yön: Peter Weir / 1998 ABD
Tür: Bilim Kurgu, Dram, Komedi

Yön: İsmail Güneş / 2005 - Türkiye
Tür: Dram

Yön: Kristen Sheridan / 2007 - ABD
Tür: Dram, Müzikal

IMDB: 8.1

IMDB: 4.8

IMDB: 7.6

The Truman 
Show

The İmam

Tamer Çayır - Uluslararası İlişkiler

Rüstem Budak - Türkçe Öğretmeni

Gülnur Duman - Felsefe

Agust Rush
(Kalbini Dinle)

İ

İ

“D
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’nin izleyenleri 
ekrana kilitle-

yen programından bahset-
mek istiyorum size. Her 
bölümde ayrı eğlendiren, 
doğayla iç içe bir yarışma-
dan, Ana Ocağı’ndan.

Türkiye’nin farklı şehir-
lerinden gelen dört genç 
kızın katıldığı programda 
yarışmacılar her on günde 
bir değişiyor. Kızlar şehir 
hayatının alışkın oldukları 
bütün karmaşasını geride 
bırakıp, Serdivan’da 50 
dönüm arazi içerisine 
kurulu Ana Ocağı’na 
misafi r oluyor. 

Tam 10 gün boyunca aynı 
çatı altında birlikte yaşa-
yan genç kızlarımızı zorlu görevler bekli-
yor. Köy hayatına dair en ufak bir fikirleri 
olmayan arkadaşlarımız, Ana Ocağı’nda 
teknolojiden ve şehrin sağladığı tüm ko-
laylıklardan uzaktalar.

Ana Ocağı Programının Dominant 
Anneleri

Zorlu mücadelelerle dolu bu 10 günlük 
sürede kızlarımıza yol gösteren üç eğit-
men annemizde Ana Ocağı programın-
da onlarla birlikte yaşıyor. İlk annemiz 
Ümmiye Koçak köy hayatıyla ilgileniyor. 
İkinci annemiz Selva Hocaoğlu, ev düze-
niyle ilgileniyor. Üçüncü ve en hamarat 
annemiz ise Gül Tecir, Türk mutfağının 
sultanı kızlara yemek yapmayı öğretiyor.

10 Günlük Maratonun Sonunda Büyük 
Ödül

Ana Ocağı’nın annelerinin gözetiminde 
geçen zorlu görevlerin sonunda her gün 
bir genç kızımız altın bilezikle ödüllen-
diriliyor. 10 gün süren zorlu maratonun 
sonunda da kızlarımızın arasından sadece 
bir tanesi beşi bir yerdeyi takarak Ana 
Ocağı’ndan ayrılıyor. 

Serdivan Ajans Çatı Onarımında

Biz de bu zorlu etaplarda kızlarımızı yalnız 
bırakmadık ve ziyaretlerine gittik.

Sedivan’da yaşlı bir teyzenin çatısını 
onarmaya yardım eden kızlarımız oldukça 
zor olan bu etabı başarıyla tamamladılar. 
25 Mayıs günü çekilen ve aynı zaman-
da sezon finalini bu bölümle yapan Ana 

Ocağı, her yaştan izleyici kitlesine hitap 
eden, keyifl i bir program. Bu yarışmanın 
kaybedeni yok.

Ana Ocağında Bakanlı Düğün
Siyasilerden Çocuklara Altın

22 Mayıs cuma günü yayınlanan progra-
mın çekimleri, geçtiğimiz günlerde Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın 
da katılımıyla gerçekleşti. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın yanı 
sıra Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan 
Atabek,  Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 
AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Prof. 
Dr. Mustafa İsen, TRT Genel Müdürü 
Şenol Göka ve Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar da ziyaret edip, çocuklara 
altın takıp, yarışmacılar ve çekim ekibi ile 
sohbet etti. 

Şimdiye Kadarki En Gerçek Yarışma Programı 
“Ana Ocağı” Serdivan’da

TRT

SERDİVAN, TRT’ye
KUCAK AÇTI

TRT Ana Ocağı, kaybedeni olmayan bir yarışma programı

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com



18 Haziran2015SerdivanAjans

erkes yaşadığı şehirde ferahça geze-
bileceği mekânlar ister. Hem alışve-

riş yapabileceği, hem kültürel faaliyetlere 
katılabileceği hem de çocuklar için oyun 
alanları barındıran bir mekândır bu. Her 
kesimden ve yaş grubundan insanların 
ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş böylesi 
mekanlar bizlere yeni bir ufuk verir. Git-
gide şehrin daha fazla ilgi alanı olan ve sa-
kin yaşamın merkezi haline gelen Serdi-
van’ın güzelliklerine güzellik katacak bir 
projeden bahsediyoruz.

Şimdiye kadar ki bütün projelerden farklı 
olan 54. Cadde ile şehir yepyeni vizyon 
kazanmış olacak. Öğrenci nüfusu toplam 
nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan 
Serdivan’da artık mekan sıkıntısı çekil-
meyecek. Hem açık alanda alışveriş yapı-
labilecek, hem de keyifl i vakit geçirmek 
için birbirinden farklı etkinliklere dahil 

olunabilecek. 

Gelişen Serdivan’la 
artan nüfus, 54. 
Cadde ile birlikte 
adeta yeni bir nefes 
olacak. Alışık oldu-
ğumuz AVM profi-
linin çok ötesinde 
olan bu yapı ile, 
modern taş duvar-
lar arasında sıkışıp 
kalmayacaksınız . 
Aynı zamanda este-
tik kaygısı yüksek olan bu proje ile tari-
hi mirasa sadık bir mimari bizi karşılıyor 
olacak. Sıcak, samimi ve nezih bir ortam.

200 Dönümlük Dev Alan!

200 dönüm alanda 600 metre uzunlu-

ğunda yapılacak olan cadde üzerinde 
meydanlar, sosyal alanlar, yaya yolları, 
dükkanlar, ofisler ve bankaların da yer 
alacağı 125 adet show-room ve 60 adet 
ofis halkın hizmetine açılacak. Maksi-
mum 3 kat olacak bu yapılaşma ile met-
ropollerde devasa gökdelenler arasında 
ruhu bunalan misafirlerimiz için de farklı 

KAPAK

54. 
CADDE

İşte Serdivan Belediyesi’nin 
Vizyon Projesi:

Şehre Yeni Bir Dinamizm  ve  Heyecan 

Kazandıracak Projenin Detayları İlk Defa 

Serdivan Ajans aracılığıyla açıklanıyor!

H
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bir tecrübe olmuş olacak. Mevcut sosyete 
pazarı alanı civarına yapılması planlanan 
projenin tasarımında geleneksel ve mo-
dern mimari harmanlanarak Sakarya’nın 
yeni ticari merkezinin oluşturulması 
amaçlanıyor.

54. Cadde’yi, halkın tüm ihtiyaçlarını kar-

şılayabileceği, gün içerisinde özgürce yü-
rüyebileceği, huzurlu bir zaman geçirebi-
leceği, istediği her şeye eliyle koymuş gibi 
ulaşacak bir şekilde tasarlayan Serdivan 
Belediyesi, şehrin ihtiyacına uygun bir 
projeyi hayata geçiriyor. Bütün ayrıntıla-
rıyla “54. Cadde” sadece sosyal yaşamın 
standartlarını değil, ilçemizin yeni istih-

dam alanlarını da arttırarak Serdivan’a 
geleneksel çarşı konseptinde yeni bir ti-
cari kimlik kazandıracak.

Vizyoner Proje

54.  Cadde  projesi ile ilgili Yusuf Alem-
dar, yeni dönemin en vizyoner projesinin 
54. Cadde olacağını ve şehrin aynası 
konumuna geleceğini ifade ederek, söz 
konusu projenin uzun bir çalışmanın 
sonucunda ortaya çıktığını söyledi. “54. 
Cadde’nin sadece sosyal yaşamın stan-
dartlarını değil, ilçemizin yeni istihdam 
alanlarını da arttıracağına inanıyorum” 
dedi. Kentlerin; sosyal, ekonomik ve 
kültürel nabızlarının attığı caddeleri ve 
meydanlarıyla anıldıklarını vurgulayan 
Başkan Alemdar, 54. Cadde’nin Serdi-
van’ın var olan marka değerini daha da 
yukarılara taşıyacağını ifade etti.  

54. CADDE

Güncel verilere 
göre Serdivan’da-

ki toplam bina 
sayısı: 
18.046

Serdivan’da
kaç tane 
bina var?

Rakamlarla 
Serdivan
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Belediyecilikte ilk günkü heye-
canınızı diri tutabiliyor musu-

nuz?

Topluma hizmet eden ve hizmet etti-
ği insanlarla her an bir arada olan in-
sanları motive eden en önemli unsur 
heyecan bence. Bizi de besleyen ve 
itici güç olan her zaman bu heyecan 
oldu. Aynı heyecanı hemşehrilerimi-
zin gözlerinde gördüğümüzde ise en 
büyük ödülümüzü almış oluyoruz. 
Bu sorunuza tabi ki evet, diyebilirim. 
Heyecanımız ilk günkü gibi dip diri 
ve inşallah böyle olmaya da devam 
edecek. 

Nüfusunun önemli bir kısmı üni-
versite öğrencilerinden oluşan bir 
bölgede yöneticilik yapmak nasıl bir 
duygu?

Serdivan’ın bu farkı öncelikle bize 
her an gençlik aşılıyor, motive edi-
yor. Gençlik demek, yenilik demek. 
İşte bunun için gençlerin kentimizde 
olması bizleri yeniliğe itiyor. Bu da 
açıkçası bizlere daha büyük sorum-
luluk yüklüyor. Bu noktada geleceğe 
dair planlarımızın her aşamasında 
gençlerimizi düşünerek onlara hitap 
eden projeler üretmeye çalışıyoruz.

 
“Başkan Mahallende Söz Sende” 

etkinliği çerçevesinde “Başkan Kam-
püste Söz Gençlikte” gibi öğrenciler-
le buluşmayı hedefleyen etkinlikler 
düşünür müsünüz?

‘Başkan Mahallende Söz sende’ pro-
jemiz hem vatandaşlarımız hem de 
bizim için son derece verimli geçi-
yor. Sorunları, talepleri, önerileri 
yerinde tespit ediyor ve çözümü de 
yine yerinde ve birlikte belirliyoruz. 
Öğrencilerle de bunu zaman zaman 
yapıyoruz. Kulüplerin talepleriyle 
bir araya gelip, orada öğrencilerin 
önerilerini, şikayetlerini 
dinliyoruz. Bahsettiğiniz 
isimle yeni bir hamle 
neden olmasın.

Çocuk, Kadın, Engel-
liler ve hastalar için 
mevcut olan veya 
hayata geçirmeyi 
düşündüğünüz 
projeleriniz 
var mı?

Serdivan 
Çocuk Aka-
demimiz 
çocuklarımız 
için harika 
bir ortam. 

Bildiğiniz gibi kısa süre önce belediye-
mizin hemen yanındaki boş alanımızı 
KETEM birimi için Halk Sağlığı Müdür-
lüğü’müze tahsis ettik. Burada özellikle 
bayanlarımıza yönelik sağlık çalışmaları 
devam ediyor. Kanser taramalarından, 

diyetisyene, sigara bırakma 
biriminden, danışmanlık 
hizmetlerine kadar farklı 
birçok konuda bayan 
kardeşlerimiz ücretsiz 
olarak istifade edebilir. 

Ayrıca üretim ve eği-
tim nokta-

sında da 
kadın-
ları-
mıza 
des-

tek 
ol-

“SERDİVAN’DA
24 SAAT CANLI
BİR HAYAT VAR!”

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar:

Konuşan: Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com  /  Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com

Serdivan Belediye Başkanı 

Yusuf Alemdar ile, belediye-

cilik, kültür&sanat faaliyetle-

ri, 54. cadde ve yeni projeleri 

üzerine sohbet ettik.

B

RÖPORTAJ

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
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Yusuf Alemdar 

maya devam ediyoruz. Biz el emeğinin, 
üretimin öneminin farkında ve bilin-
cindeyiz. Bu sebeple değişik alanlarda 
açtığımız kurslarımızla da kadınlarımızı 
hem üretime teşvik ediyoruz, hem de on-
lara kendilerini geliştirme ve becerilerini 
sergileme imkanı sunuyoruz. 

Engelli vatandaşlarımız noktasında 
ise bizim bir sloganımız var ‘Engelsiz 
Serdivan’ diye. İlçemizde hizmete 
soktuğumuz her projeye engelli 
vatandaşlarımızı da dahil ediyoruz. 
Yollarımızdan, parklarımıza, spor 
tesislerimizden, sosyal donatıları-
mıza kadar tüm projelerimizi engelli 
vatandaşlarımızı da düşünerek haya-
ta geçiriyoruz. 

54. Cadde projesinin şehrin viz-
yon projesi olduğu ve yapısını ciddi 
anlamda değiştireceği söyleniyor. 
Ayrıca diğer belediyelere de örnek 
olabilecek bir çalışma bu. Projenin 
detayları hakkında bizi bilgilendirir 
misiniz.?

“Şehrin yeni merkezi neresi?” so-
rusunun cevabı 54. Cadde olacak. 
54. Cadde adından da anlaşılacağı 
gibi Sakaryamızda var olan cadde 
kültürünü yaşatacak. Projemizi, 
Arabacıalanı Mahallemizde, Serdivan 
Park’tan, Sosyete Pazarı ve Serdivan 
Stadı’nı da içerisine alacak şekilde 
planladık. Bu cadde modern yapısı-
nın yanı sıra kültürümüzün gelenek-
sel öğelerini de barındıracak. 
600 m uzunluğunda olacak 54. Cad-
de’de; meydanlar, sosyal alanlar, yaya 
yolları, dükkanlar, ofisler ve banka-

lar hemşehrilerimize hizmet vere-
cek. Vatandaşlarımız tüm ihtiyaçla-
rını cadde üzerindeki bu tesislerden 
karşılayabilecek. 

Tam anlamıyla günün her saati can-
lılığını koruyacak bir Cadde olacak. 

İnsanlar artık bir araya gelmek için 
adres vermek istediklerinde 54. 

Cadde’yi gösterecekler. Çünkü 
sadece alışveriş için değil güzel 

olan her şeyi paylaşmak için 
de tek adres olacak. 

Fikir ve Sanat Akade-
misi’nin Serdivan’a 
nasıl bir katkı sağladı-
ğını düşünüyorsunuz 
ve faaliyetlerini nasıl 

buluyorsunuz?

Biz Fikir ve Sanat Akademisi 
ile geleceğimize yatırım yapı-

yoruz.  Yani akademimizde en 
önemli şeye ‘insana’ yatırım yapı-

yoruz.  7/24 kütüphanesi ile, Çocuk 

Akademisi ve Ramazan Okulu ile Serdi-
van Fikir ve Sanat Akademisi herkeste 
olduğu gibi bende de büyük heyecan 
uyandırıyor. Hedefimiz Serdivan Fikir 
ve Sanat Akademisi’ni tam bir üniversite 
konseptiyle tüm halkımızın istifade ede-
bileceği bir halk üniversitesi konumuna 
getirmek. Bu noktada Fikir ve Sanat Aka-
demisi’nin çok büyük adımların habercisi 
olduğunu düşünüyorum. 

lılığını koruyacak bir Cadde olacak. 
İnsanlar artık bir araya gelmek için 

adres vermek istediklerinde 54. 
Cadde’yi gösterecekler. Çünkü 

sadece alışveriş için değil güzel 

Biz Fikir ve Sanat Akademisi 
ile geleceğimize yatırım yapı-

yoruz.  Yani akademimizde en 
önemli şeye ‘insana’ yatırım yapı-

yoruz.  7/24 kütüphanesi ile, Çocuk 

Serdivan’ı öğrenciler 
ve halk için cazip 
kılan sizce nedir? 

Cazip kılan en 
önemli şey genç 
oluşumuz. Sadece 
nüfus olarak değil, 
belediye olarak da 
çok genciz ve bu 
farklılığı her nokta-
da avantaja çeviri-
yoruz. 

Merkezi konumu, doğal 
güzellikleri, modern 
kentleşmesi ve yapılaş-
ması ile, ulaşımı, rahatlı-

ğı, temizliği ve yenilikçi 
hizmetleri ile her gün 
daha çok insanımız tara-
fından tercih ediliyor.
Serdivan’da 24 saat canlı 
bir hayat var. 

Bu canlılık sadece sosyal 
anlamda değil, Sakar-
ya’nın en büyük kongre 
merkezi, Fikir ve Sanat 
Akademisi, bölgenin en 
büyük kapalı spor salo-
nuna sahip bir ilçeyiz. 

Sakarya’mızın en önemli 
tarihi eseri Beşköprü ile 
de ayrı bir farklılığımız 

var. İlçemiz her konuda 
yeniliklere açık. 
Sakarya’nın batıya açılan 
kapısı olmasının da 
Serdivan’ı cazip kılan 
en önemli unsurlardan 
birisi olduğunu düşünü-
yorum. 

Dünyanın her yerinde 
şehirler batıya doğru 
büyür. Sakarya’nın da; 
İstanbul ve İzmit yolu 
üzerinde ana arter göre-
vini Serdivan üstleniyor. 
Bu nokta da Serdivan’ı 
kendiliğinden cazibe 
merkezi haline getiriyor. 

‘‘

‘‘ ‘‘

1960 yılında Serdivan’ın nüfusu 
5.873 idi. Dönemsel olarak bakıldı-
ğında nüfus azalışı olmamış, aksine 
son 54 yılda nüfus 18 kat artmıştır.

1960’da
Serdivan’da

kaç kişi vardı?

Rakamlarla 
Serdivan
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erdivan Belediyesi’nin gele-
neksel hale gelen Ramazan 

etkinliklerinde geçtiğimiz yıllar-
da halkın büyük katılımına şahit 
olduk. Serdivan halkı her fırsatta 
memnuniyetlerini ve bu etkinlik-
lerin devamlılığını istediklerini 
dile getirmişlerdi. Belediye Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 
halkın bu isteklerini geri çevir-
meyip bu sene de göz dolduran 
bir program hazırladı. Konserler-
den tiyatro gösterimlerine kadar 
birçok faaliyet Sedivanlılar için 
programa dahil edildi.

Çocukları da Unutmadılar

Serdivan Belediyesi’nin düzenle-
yeceği Ramazan etkinliklerinde 
sadece yetişkinler için prog-
ramlar yok. Miniklerin gönlünü 
fethedeceği, unutamayacakları 
gösteriler de etkinlik kapsamın-
da sahnede olacak. Çeşitli çocuk 
oyunları, orta oyunları, animas-
yonlar, sihirbazlık gösterileri ve 
daha birçok etkinlik Serdivanlı 
minikleri bekliyor. Ayrıca Ser-
divan Belediyesi’nin bir projesi 
olan ve çocukların büyük ilgisini 
çeken Planetaryum da etkinlik 
alanına gelen halk için geç saatle-
re kadar açık olacak. Geçtiğimiz 
yıllarda sadece çocukların değil 
yetişkinlerin de akın ettiği Pla-
netaryum, katılımcılar için belli 
aralıklarla gösteriler de yapacak.

Etkinlik sahne ve standları-
nın Serdivan Avm karşısındaki 
büyük alana kurulacağını ifade 

eden yetkililer, 30 gün boyun-
ca halkı ücretsiz programlarda 
ağırlamaktan onur duyacaklarını 
belirttiler.

Geleneksel ve İslami Değerler 
Yaşatılacak

Her akşam iftardan sonra başla-
yacak olan programların, halkın 
ailecek katılabilmesi için güvenli 
ve huzurlu bir ortam olması 
planlanıyor. Geçen senelerdeki 
gibi yerli esnafın ve el sanatçıla-
rının kuracağı standlar gündüz 
de halka açık olacak. Program 
dahilinde sahne alacak tasavvuf 
musikisi konserleri ile izleyenleri 
keyifl i saatler bekliyor. Bunun 
yanında 4 Temmuz’da yaşları 
10-15 arası olan kız çocuklarının 
oluşturduğu Bosnalı ilahi gurubu 
“Hor Stanbol” ağırlanacak. Ünlü 
ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu da 
Serdivan’daki sevenleri ile bulu-
şacak. Dillere pelesenk olan ezgi 
ve marşlarıyla etkinliğe katı-
lanları kaybolmaya yüz tutmuş 
değerlerin yeniden canlandırıl-
masına davet edecek.

Ramazan’ın ilk günü kelamların 
en güzeli olan Kur’an-ı Kerim ti-
laveti ile başlayacak programlar-
da 30 gün boyunca geleneksel ve 
islami değerlerimizin yaşatılması 
amaçlanıyor. Binlerce vatandaşın 
katılması planlanan gösterilerde 
sürprizler de olacak. Serdivan 
halkı gibi biz de Serdivan Ajans 
ailesi olarak heyecanla bekliyo-
ruz.

RAMAZAN’DA HER ŞEY 
SERDİVAN’DA!

S

Her yıl Ramazan Ayı’nda düzenlenen etkinlikler bu sene de yoğun 
bir programla Serdivan halkıyla buluşuyor.
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ç firmanın katılımıyla ihalesi Nisan 
Ayı’nda yapılan Kazımpaşa Mahal-

le Meydanı ile ilgili Serdivan Belediyesi 
İhale Komisyonu değerlendirmesini 
tamamladı. Sözleşme işlemleri bugün 
(7 Mayıs Perşembe günü) tamamlanan 
projenin üç ay içerisinde bitirilmesi plan-
lanıyor.

Meydan Projelerinin Serdivan’ın sosyal 
belediyecilik anlayışında geldiği nokta-
ya en güzel örnek olduğunu ifade eden 

Başkan Yusuf Alemdar, “Kazımpaşa 
Mahalle Meydanı projemizde son aşa-
maya geldik. Birlikteliğin, paylaşmanın, 
kısacası Kazımpaşalı hemşehrilerimizin 
yeni buluşma noktası artık Kazımpaşa 
Mahalle Meydanı olacak.” dedi.

Yusuf Alemdar şehirlerin her zaman 
batıya doğru büyüdüğünü dile getirerek; 
bu bağlamda Serdivan’ın da Sakarya’nın 
batıya açılan kapısı olduğunu söyledi. 
Alemdar, “Kazımpaşa konumu itibari ile 

çok önemli bir noktada yer alıyor. Biz 
de yapılaşmanın ve büyümenin dünya-
daki diğer örnekler gibi Sakaryamızda 
da batıya doğru olduğunun farkında ve 
bilincindeyiz. Her geçen gün daha fazla 
insanımızın tercih ettiği Serdivanımızda, 
modern şehircilik uygulamalarını yakın-
dan takip ederek bu ivme doğrultusunda 
yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. 
Kazımpaşamıza ve bölgemize artı değer 
katacak olan Mahalle Meydanımız tüm 
hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

aha özgür bir çocukluk ve daha 
mutlu ebeveynler için yeni pro-

jeleri Serdivan Belediyesi hazırlanıyor. 
Serdivan Belediyesi’nin ‘Her Mahalleye 
Bir Sosyal Alan’ sloganıyla başlattığı 
çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 
Arabacıalanı Mahallesi’nde yeni bir proje 
daha hayata geçiyor. Buna en çok anne 
babalar sevinecek. 

Çocuklar artık daha güvenli sosyalleşe-
cekleri bir alana kavuşuyor.  Aileler ço-
cuklarını korkmadan sokağa çıkartabile-

cek ve onların çocukluklarını yaşamasına 
olanak tanıyacaklar.

3 Bin 500 Metrekare

Serdivan Belediyesi proje hakkında 
yaptığı açıklamada bisiklet ve yürüyüş 
parkurunun yer alacağını, parkurun 
ortasında kalan alanın ise futbol sahası 
olarak değerlendirileceğini belirtti. Proje 
toplam 3 bin 500 metrekare alan üzerine 
inşa edilecek ve en kısa sürede tamamla-
nıp halkın kullanımına sunulacak.

Şehir Kazımpaşa’ya 
Yöneliyor!

Anne Babalara Müjde!

Ü

D
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Mart 2015 ile 24 Mayıs 2015 ta-
rihlerinde arasında yapılan bahar 

dönemine katılan 10-14 yaş arası öğren-
ciler, Akademideki  ücretsiz programlar 
ve aktif kulüplerden yararlandı. 12 hafta 
süren programda minikler tecrübeli 
eğitimciler ile birlikte İngilizce, Osmanlı 
Türkçesi, Sayısal Düşünce, Bilim-Fikir 
ve Sanat, Musiki, Zekâ Oyunları, Âdâb-ı 
Muâşeret, Görsel Sanatlar, Edebi Düşün-
ce, Geleneksel Sanatlar gibi birbirinden 
eğlenceli kulüplerde eğitim aldılar. 

Serdivan Çocuk Akademisi’ne yeni dö-
nem için başvuruda bulunan 300’e yakın 
öğrenci kendi ilgi ve kabiliyetlerini göre 

10 farklı kulüpten üçünü seçti ve o ku-
lüplerin etkinliklerine katıldı. Programın 
sonunda öğrenciler hem yeteneklerini 
keşfettiler hem de sosyalleşme imkânı 
buldular. 

20 kişilik dersliklerde uzman eğitimci-
lerden ders alan öğrenciler için Cuma 
günleri okul derslerine yönelik etüt 
çalışması da düzenlendi. Ders aralarında 
akademinin en çok tercih edilen sınıfı ise 
oyun sınıfıydı. Kimi öğrenciler kütüpha-
nede zamanını değerlendirirken kimileri 
de oyun sınıfında; satranç, jenga, tabu, 
mangala gibi birçok farklı oyunu tanıma 
ve oynama fırsatı buldu. 

Serdivan Çocuk 
Akademisi’nde Mutlu Son

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin bir projesi 

olan Çocuk Akademisi bahar dönemini tamamladı. 

3

B

Serdivanlı 
Miniklerden 

İstanbul 
Çıkarması

ahar dönemi eği-
timlerini başarıyla 

tamamlayan Serdivan 
Çocuk Akademisi öğ-
rencileri, dönem sonu 
etkinliği kapsamında dü-
zenlenen İstanbul Gezisi 
ile tarihi şehrin güzellik-
lerini yakından gördü. 
Gezinin amacı derslerde 
başarı gösteren ve 
devamsızlıklarına dikkat 
eden öğrencilere ödül 
niteliğinde olmasıydı. 19 
Mayıs resmi tatilini fırsat 
bilen yönetim şahane 
ve güvenli bir program 
hazırlayarak velilerle 
ortaklaşa çalıştı.
İstanbul’da ilk olarak 
Miniatürk’ü ziyaret eden 
öğrenciler, Türkiye’nin 
tarihi ve turistik yapıla-
rının minyatürlerini bir 
arada görme fırsatı bulur-
ken, bu yapıların bilinme-

yen yönleri hususunda 
bilgiler edindiler. Akade-
mide ders veren hocalar 
da tatil günlerinden 
fedakarlık ederek, gruplar 
halinde ayırdıkları minik-
lere eşlik etti. Öğrenciler 
Miniatürk gezisinin 
ardından rehber eşliğinde 
gerçekleştirdikleri boğaz 
turu ile İstanbul’un eşsiz 
manzarasını tanık oldu-
lar. 
Kitaplardan okuyarak 
bilgi sahibi oldukları ta-
rihi yapıları da yakından 
görme fırsatı buldular. 

Gezi, her türlü güvenlik 
önleminin alınmasıyla so-
runsuz bir şekilde akşam 
saatlerinde son buldu. 
Öğrenciler ve veliler 
akademi yönetimine 
memnuniyetlerini dile 
getirdiler. 
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eçtiğimiz yıl bir ilki gerçekleştiren 
Serdivan Belediyesi insanların zih-

nindeki belediyecilik anlayışını yeniden 
inşa ediyor. 

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’ne 
bağlı Serdivan Çocuk Akademisi sene 
içinde yaptığı aktif kulüp çalışmalarını 
yazın da Ramazan Okulu olarak devam 
ettiriyor. 

Geçtiğimiz sene Ramazan Ay’ından 1 
hafta önce başlayan bu program 5 hafta 
sürmüştü. Bu yıl ki Ramazan Okulu’nun 
kayıtları 15 Haziran’da başlayacak ve 
kontenjan sınırı bulunacak. 5 günlük 
kayıt döneminin ardından 22 Haziran’da 
dersler başlayacak. 

Ramazan Okulu’na 1. sınıftan 8. sınıfa 
kadar tüm öğrenciler başvuruda buluna-
bilecek. 5 Sınıftan oluşan Ramazan Oku-
lu’nun 2 sınıfı kız öğrenciler için, 3 sınıfı 
ise erkek öğrenciler için eğitim verecek. 

6 Haftalık bir eğitim programı planlanan 
bu okulda öğrenciler; Temel Dini Bilgiler 
(Kuran-ı Kerim, Siyer, İlmihal), Bilim 
Fikir ve Sanat, Ebru Sanatı, Hat Sanatı, 
Musiki, Adab-ı Muaşeret gibi dersler 
görecek.

Alanında uzman ve çocuklarla arkadaş 
ilişkisi kuran öğretmenler tarafından 
verilecek dersler, anne babalar içinde 
müthiş bir fırsat olacak. Ayrıca Planetar-
yum, Trafik Park, Serdivan GölPark gibi 
süpriz etkinlikler de planlanıyor.

Yoğun 
okul 
programla-
rından, dersha-
nelerden, etütlerden 
fırsat bulup çocuklarımıza dini eğitimini 
yeterince veremiyoruz diye endişelen-
menize gerek yok. Ramazan Okulu size 
aradığınız eğitimi veriyor.

 

RAMAZAN OKULU BAŞLIYOR!

Bu Haberimiz Çocuklar İçin

Yazın çocuklar ne yapacak diye düşünen anne babalara müjde!

G

Serdivan 16 
ilçe arasında 

okuma yazma 
bilmeyen oranı 

%2,12 ile en 
düşük ilçedir.

Serdivan’da
okuma-yazma

bilmeyenler

Rakamlarla 
Serdivan

kayıtlar
15 Hazi-
ran’da
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SİNEMA

BU AY 
VİZYONA 

GİRECEK 4 FİLM

1

3

2

4

• Vizyon Tarihi: 10.06.2016
• Yönetmen: Jon M. Chu
• Oyuncular: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Mark 
Ruff alo
• Tür: Gerilim

Bu film iş hayatında, gündelik hayatta, trafikte 
yeterince gerilemeyen izleyicilerimiz için ideal bir 
yapıt. Yapım, ilki 2013 yılında seyircisiyle buluşan 
ve ilüzyon marifetiyle çok başarılı bir soygun/inti-
kam hikayesini konu alan suç gerilimi Sihirbazlar 
Çetesi’nin devamı niteliğinde. Kadroda ilk filmden 
J. Daniel Atlas olarak tanıdığımız Jesse Eisenberg’e 
Mark Ruff alo, Dave Franco, Woody Harrelson ve 
Michael Caine’nin yanı sıra bu sefer eşlik edecek 
isimler dedikodu kulislerinde Daniel Radcliff e, Lizzy 
Caplan ve Jay Chou olarak geçiyor.

• Vizyon Tarihi: 26.06.2015 (1s 59dk)
• Yönetmen: Alan Taylor
• Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, 
Jai Courtney
• Tür: Aksiyon, Bilimkurgu

Macera, bilimkurgu, aksiyon severler için beyaz 
perde’de izlenebilir bir film. 1990’ları sallayan hi-
kayesiyle Terminatör serisi bu sefer yeni bir üçleme 
olarak ele anıyor. Serinin beşinci filmi Terminatör 
5’in senarsitliğini ise ilk iki filme imza atan William 
Wisher üstleniyor.

• Vizyon Tarihi: 12.06.2015 (2s 4dk)
• Yönetmen: Colin Trevorrow
• Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty 
Simpkins
• Tür: Macera, Aksiyon, Bilimkurgu

Harika bir aksiyona hazır olun. Sinema tarihinin en 
önemli serilerinden biri olan Jurassic Park’ın son 
filmini Safety Not Guaranteed filmiyle tanıdığımız 
Colin Trevorrow yönetecek. 

Konusu hakkında henüz bilgi verilmeyen filmin 
senaryosu aşamasında dört farklı yazarla birlikte 
çalışılıyor. Bu isimlerden biri ilk Jurassic Park fil-
minde olduğu gibi sonrakilerinde de imzası bulunan 
Michael Crichton.

• Vizyon Tarihi: 05.06.2015
• Yönetmen: Tolga Baş
• Oyuncular: Çetin Altay, Arzu Yanardağ, Mesut Yar
• Tür: Komedi

Arkanıza yaslanıp biraz olsun rahatlayıp eğlenmeye 
ne dersiniz? Aile dostunuzu da alıp hep birlikte bir 
kaçamak yapın, gülmeye hazır mısınız? Geçtiği-
miz yıl “Delisin! Delisin!” filmiyle izleyisine ulaşan 
yönetmen Tolga Baş’ın yönettiği bu komedi filminin 
baş rollerinde Çetin Altay, Müfit Kayacan, Arzu 
Yanardağ ve Mesut Yar bulunuyor.

SİHİRBAZLAR
ÇETESİ 2

TERMİNATOR:
GENİYS

JURASSİC
WORLD

OLUR 
İNŞALLAH
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apanca Be-
lediyesi’nin 
her sene dü-

zenlediği Satranç 
Turnuvası bu kez 
de renkli görün-
tülerle gerçekleş-
ti. Belediyenin 
Kapalı Spor 
Salonu’nda ya-
pılan turnuvada 
minikler kıyasıya 
yarıştı.
30-31 Mayıs 
tarihlerinde 
gerçekleşen 
turnuvaya her 
yaştan öğrenci 

katıldı. Turnuva 
üç kategoride 
gerçekleşti. Bun-
lar; 2007-2008 
Minikler, 2006-
2005 Küçükler, 
2004-2003-
2002- 2001 
Yıldızlar, 2000 ve 
önce doğanlar ait 
yaş kategorileri 
oldu. Başvurula-
rın internet üze-
rinden yapıldığı 
satranç turnuva-
sına yoğun katı-
lım gerçekleşti. 
Her kategoride 

1.ci 
olanlara kupa 
ve çeyrek al-
tın, 2.ci ve 3.cü 
olanlara madalya 
ve gram altın ile 
her kategorinin 
ilk 10’uncularına 
madalya verildi.

niversite-
ler Türkiye 

Kürek Şampiyo-
nasında Sakarya 
Üniversitesi 
Kürek Takımı 
şampiyon oldu.
Türkiye Kürek 
Federasyonu ta-
rafından 23-24 
Mayıs tarihle-
rinde, İstanbul 
Küçükçekmece 
Gölü’nde ger-
çekleştirilen 
Üniversiteler 
Kürek Şampi-

yonası’nda SAÜ 
Takımı şampi-
yonluğu elde 
etti. Türkiye’den 
18 üniversitenin 
katıldığı yarışma 
sonunda şampi-
yonluk kupasını 

SAÜ Kürek Takı-
mına,  Anakara 
Üniversitesi Su 
Sporları Merkezi 
Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Akça 
takdim etti.

Minikler Satranç’ta Ter Döktü SAÜ Kürek Takımı Birinci Oldu

S Ü

sonunda şampi-
yonluk kupasını 

akarya’nın yükselen değeri Serdivan 
gelişmeye devam ediyor. Bunlara bir 

yenisi de Agora AVM ile eklendi.

Türkiye’deki büyükşehirlerin gözde 
mekanlarından olan Agora AVM zinciri, 
yeni yapısıyla Sakarya’da faaliyete girdi. 
28 Mayıs’ta açılışı yapılan AVM ile şehre 
yeni bir alış-veriş heyecanı geleceği umu-
luyor.

Serdivan’da kurulan yapıda birbirinden 
çeşitli mağazalar ve cazip eğlence mer-
kezleri bulunuyor. 65 bin m2 alanda inşa 

edilen bu yapı, Sakarya halkının uğrak 
mekanlarından olacak.

Alışveriş tutkunları Agora AVM’deki gi-
yim, teknoloji, spor, ev tekstili vb ürün-
lerin bulunduğu mağazalar ise şöyle;

LC Waikiki, Watsons, Esse, Schafer,  
Linens, Tantitoni, English Home, Yatsan, 
Mudo Home, Madame Coco, Korkmaz, 
Gratis, Bernardo, Tefal, Karaca Home, 
White&Beige, Tobacco Shop, Jack&Jo-
nes, Loft, Ayakkabı Dünyası, Colins, 

Gliserin, Panco, Penti, Mavi, Boyner, Flo, 
Little Big, Avva, Sports One, Fenerium, 
İdil Baby, B&G, Greyder, Koton, Lufian, 
Kemal Tanca, Sarar, Bambi, Karaca, Op-
mar, Mango, Atasun, Kahve Dünyası, De 
Facto, Ekol, Ramsey, D’s Damat, Jour-
ney, Y’ves, Rocher, Saat&Saat, Tween, 

Gülaylar, Beta, Yells, Stefanel, Roman, 
Gloria Jeans. Hummel, Barçın, Loft, BJK 
Store, Yalı Spor Çocuk, Yalı Spor, Sam-
sung, Bosch, Teknosa, Vestel, LG.

ŞEHRE YENİ BİR AVM GELİYOR: 

AGORA
S

HABER
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Editör’den

Akrep ve yelkovan hayat üzerinde kovala-
maca oynarken alışkanlıklarımız bu oyuna 
eşlik eder. Her gün kapımıza bırakılan 
gazeteler, isimlerini ezberlediğimiz dergiler 
normalleşerek yer alır rafl arımızda. Hâlbuki 
yepyeni şeyler heyecan verir insana. Yeni bir 
kitabın kokusu gibisi yoktur, yeni bir bebe-
ğin nefes alış verişi dünyamızın güzellikleri-
ni hatırlatır bize. Hasılı yeni güzeldir. 

İyi ve güzel olanı hatırlatmak, yerellik 
bilinci oluşturmak, “taşra”dan gurur duy-
mak ve tabi elbette Serdivan’ı tanıtmak için 
çıktığımız bu yolda, yanımızda olduğunuzu 
hissetmek bize güç verecek.

“Şehir Kültürü Gazetesi” gibi -nisbeten- id-
dialı bir motto taşıyoruz üzerimizde. Bir 
ayağımız güzel beldemiz Serdivan’da, diğer 

ayağımız şehir ve kültüre dair olan her şeyi 
kuşatıyor.

Aylık çıkmaya niyetliyiz. Niyetimizin hayra 
tebdil olmasını diliyoruz. İlk sayımızı uma-
rız beğenirsiniz. Bize görüşlerinizi yazar-
sanız bahtiyar oluruz. İkinci sayıda daha 
zengin bir içerikle buluşmak temennisiyle, 
hoşçakalın.

akarya’da spordan bah-
sedilmek üzere kurulan 

her cümle Serdivanspor’da 
duraklamak zorunda zira 
Sakarya’da sporun dinamo taşı 
Serdivanspor.

Serdivanspor Kulübü 1955 
yılında Serdivan’da kuruldu. 
Kurucular arasında Tekin 
Toçoğlu, Şefik Berber gibi 
önemli isimler bulunmakta. 

2002 - 2003 yılından sonra 
atılıma geçen kulüp, Sakar-
ya’da 1. Amatör Kümeye çıktı. 
2002 - 2015 arasındaki 13 
yılda 9 kez Sakarya şampiyonu 
oldu. İki kez 3. Lig’de finale 
döndü. 

Bal Ligi (Bölgesel Amatör Lig) 
kurulduğunda Sakarya’yı 9. 

Turda temsil etti ve halen 
temsil etmekte. 3 sezonda 
Sakarya’yı lig sıralamasında 
(sırasıyla) 6. / 4. / 5. bitirerek 
büyük başarılara imza attı. 

Kulüp, 2014 - 2015 yılı içe-
risinde yaklaşık 350 lisanslı 
sporcu ile 3 branşta (futbol, 
boks, atletizm) faaliyet gös-
termekte. Faaliyet alanlarına 
2015 - 2016 sonunda basket-
bol - voleybol - yüzme branşla-
rının eklenmesi hedefl eniyor.

Serdivanspor kulübünün baş-
kanlığını şuan İbrahim Şamlı 
yapıyor. Serdivan Belediyesi 
ise her alanda kulübe tam 
destek veriyor.

Sezon sonunda Bölgesel Ama-
tör Lig’de 45 puan ile 5. sırada 

yerini alan Serdivanspor, 
sergilediği performanslarla 
taraftarlardan tam not aldı.  
3. lig şansını ise her seferin-
de zoruluyor. BAL Ligi’nde 
ve Amatör Lig yolunda Ser-
divanspor’a güveniyor ve 
başarılar diliyoruz.

3.  LİG
ŞANSINI ZORLUYOR

13 yılda 9 şampiyonluk, defalarca derece 

ve onlarca kupa.

S

SERDİVANSPOR

SPOR


