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ürk hikâyeciliğinin önde gelen ya-
zarlarından Abasıyanık, çağdaş 

hikâyeciliğe yaptığı katkılarla Türk edebi-
yatında bir dönüm noktası oldu.

“Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile 
yazmayacaktım. Yazı yazmak da, bir hırs-
tan başka ne idi? Burada namuslu insan-
lar arasında sakin, ölümü bekleyecektim; 
hırs, hiddet neme gerekti? Yapamadım. 
Koştum tütüncüye, kalem kağıt aldım. 
Oturdum. Adapazarı’nın tenha yollarında 
gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler 
yontmak için cebimde taşıdığım çakımı 
çıkardım. Kalemi yonttuktan sonra tut-
tum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.”

Sakaryalı Yazarın Hayatı, Eğitimi ve 
Ölümü 

Sait Faik, 18 Kasım 1906 tarihinde, de-
desi Seyyid’in Adapazarı Semerciler Ma-
hallesi’nde bulunan evinde dünyaya gel-
di. Babası Mehmet Faik, annesi Makbule 
Hanım’dır. Kurtuluş Savaşı yıllarında bir 
sene boyunca Adapazarı Belediye Baş-
kanlığını yürüten babasına, hizmetlerine 
karşılık İstiklal Madalyası verilir. Yaza-
rın amcası da tıpkı babası gibi Adapazarı 
Belediye Başkanlığı yaptı, daha sonra ise 
milletvekilliği görevinde bulundu.

1924 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nde 
okumaya başladı, daha sonra öğrenimi-
ni Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. İlk 
öyküsü olan İpekli Mendil’i bu okulda, 
edebiyat dersi ödevi olarak yazdı. 1928 
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“Yazmasam Deli Olacaktım”

SAİT FAİK ABASIYANIK
Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikâyesi. 

T

Yazmasaydı çıldıracaktı Sait Faik. 
Çünkü ancak yazarken mutlu oluyor; mutlu olmak için yazıyordu.

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com

Fotoğraf: Ara Güler
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yılı sonunda girdiği İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi’ne iki sene devam etti. 
Sanat ve edebiyat çevreleriy-
le o günlerde tanışmaya baş-
ladı. 1931 yılında babasının 
isteği ile iktisad okumak üze-
re İsviçre’nin Lozan şehrine 
gitti. Daha sonra Fransa’nın 
Grenoble şehrine geçti. Bu 
şehirde Fransızca öğrenmek 
amacıyla Champollion Lise-
si’ne devam etti. Ardından, 
üç dönem boyunca Grenoble 
Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi’nde okudu. 1934 yılında 
İstanbul’a geri döndü.  

Yazara, 1948 yılında siroz 
teşhisi kondu. 1951 yılında 
Fransa’ya gidip orada tedavi 
olmaya karar verdi. Abasıya-
nık, aynı dönemde yazarlık 
kariyerinin en verimli günle-
rini geçirmeye başladı. Yazıla-
rında ölüm teması görülmeye 
başlandı. 5 Mayıs 1954 günü 
yaşadığı krizde Marmara 
Kliniği’ne kaldırıldı. Yapılan 

bütün müdahalelere rağmen 
yazar, 11 Mayıs gece saat 
02:35’te İstanbul’daki bu kli-
nikte vefat etti. Cenazesi 12 
Mayıs 1954’te Şişli Camisin-
den kaldırılarak Zincirlikuyu 
Mezarlığı’na defnedildi.

Yazmasaydı Çıldıracaktı

Sade, sakin bir hayattan 
hoşlanıyordu. Olduğundan 
daha az görünüp, göründü-
ğünden çok daha fazlasıydı 
Abasıyanık. Yazar, eserle-
ri ile kişiliği arasında yakın 
ilişki bulunan sanatçılardan 
biriydi. Hayatı boyunca çev-
resine uyum sağlayamamış-
tı ve bu uyuşmazlık onun 
her şeyden şikâyet etmesine 
sebep oluyordu.Haksızlıkları, 
sorunları görmezden gelerek 
yaşayamıyordu, onu rahatla-
tan tek şey yazmaktı. 

Annesi, Makbule Hanım’ın 
oğlu hakkında yaptığı açık-
lamada “Şatafattan nefret 

ederdi. Dolabında her şey bu-
lunduğu ve ailevi durumu iyi 
olduğu halde, başına bir kas-
ket, ayağına bir pantolon ge-
çirerek balıkçı arkadaşlarıyla 
gününü gün ederdi”  demiş-
tir.

Yaşar Nabi Nayır ise Abası-
yanık hakkında, “Aristokrat 
değildi. Halktan üstün gö-
rünmeye çalışandan hoşlan-
mazdı. Herkes gibi olmak, 
herkese uymak isteği onda 
sonradan edinilmiş bir his 
değildir. Doğuştan gelme bir 
tabiattır.” der.

Abasıyanık’ın psikolojik özel-
liklerine dair bir deneme ya-
zan Fikret Ürgüp, sanatçının 
karakteriyle ilgili iki noktanın 
üzerinde durur. Bunlardan 
birincisi, annesinin ilgisi ve 
babasının aşırı ilgisizliğinin 
oluşturduğu iç çatışmalar ile 
yazarın “Çekingen, kendisini 
çevresinden ve kendisinden 
gizleyen, anlamak ve anlaşıl-

mak istemeyen” bir kişiliğe 
sahip olduğuydu. Ürgüp ayrı-
ca, Sait Faik’i hayatı boyunca 
koruyan annesinin, aynı za-
manda yazarın kendine olan 
güveninin gelişmesine engel 
olduğunu belirtir. Semaver, 
Mahalle Kahvesi, Son Kuşlar 
ve daha birçok hikâye kitabı 
bulunan yazar aynı zamanda 
şiir kitabı ve çeviri roman sa-
hibidir.

‘Kendi Halinde Hikâyeci’ 
Ödülü

1953 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki Mark Twa-
in Derneği, çağdaş edebiyata 
yaptığı katkılardan ötürü ya-
zara onu r üyeliği verdi. Sait 
Faik ödülle ilgili olarak “De-
mek ki şimdiden sonra dünya 
çapında bir hikâyeciyi anmak 
için kurulmuş bir cemiyete 
dünyanın dört bucağından 
kendi halinde hikâyeciler de 
seçilecek.” açıklamasını yap-
mıştır.

SAİT FAİK

Serdivan’da yaşayan toplam nü-
fusun %20,87’si 14 yaş altı çocuk-

lardan, %30,44’ü ise 30 yaş altı 
genç nüfustan oluşmakta. Yani 
%51.5’lik bir oran ile Serdivan 

genç bir nüfusa sahip.

Serdivan’da yaşayan 
her dört kişiden biri-
nin 18 yaş altı oldu-
ğunu biliyor muydu-

nuz?

Serdivan’ın 
genç 

nüfusu

Her 
4 Kişiden 1’i 
18 Yaş Altı

Rakamlarla 
Serdivan

Rakamlarla 
Serdivan
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SERDİVAN

Serdivan’da yaşayan üniversite öğrencilerine iki soru yönelttik. İlki, bu şehre gelmeden önce ne 
umdukları ve ne budukları ile ilgili, ikincisi ise Serdivan’ı onlar için keyifli kılan şeylerin neler olduğu ve 
neler olması gerektiği üzerine oldu. Bakalım nasıl yanıtlar almışız...

Huzeyfe Büyükkal - İlahiyat Fakültesi

Aycan Yaman - Uluslararası İlişkiler

Yusuf Sayar - Tarih

Beni Sakarya’da Çeken Tek Yer: 
Serdivan Fikir ve Sanat

Serdivan’ı Sıcak Buluyorum

Şiirlere 
konu olan bir 
şehir olduğu 
için çok daha 
fazlasını bek-
leyerek geldim 
Sakarya’ya. Her 
çeşit milletten 
insanın bulundu-
ğu, kendine has 
ıslama köftesi, 
kabağı bulunan 
ve yaşanılan üzü-
cü depremden 
sonra tekrar inşa 
edilen, yeşili bol 
karma bir şehir 
Sakarya. Kendine 
has bir doğası, 
havası var, kolay 
alışamıyor insan. 
Daha çok festi-
valleri olan bir 
şehir olmasını 
isterdim. En 
çok karşılaştı-
ğım soru “hangi 
millettensin? Laz 
mısın, Manav 
mısın, Gürcü 

müsün, Boşnak 
mısın, Çerkes mi-
sin?” bu soruya 
anlam veremi-
yorum. Sakarya 
halkına ince bir 
sitem mahiyetin-
de, “ne fark eder 
ki?” diye sormak 
istiyorum. Müs-
lüman mısın? 
Müslümansın. 
Din kardeşimsin. 
Gerisi önemli 
değil benim için. 

Yahya Ke-
mal’e sormuşlar, 
‘Ankara’nın neyi-
ni seviyorsunuz’ 
diye. O da, ‘İstan-
bul’a dönüşünü’ 
demiş. Benimde 
onun gibi işte. 
Beni Sakarya da 
çeken yer Ser-
divan Fikir ve 
Sanat Akademisi. 
Orası güzel, ne-
zih, ders çalışma 

or-
ta-
mını seviyorum. 
Bir de kampüs-
teki Sapanca 
manzarası var, o 
da güzel. İn-
sanları maddi 
manevi sömüren 
AVM’ler olacağı-
na kazandığına 
şükreden, güler 
yüzlü esnaf çar-
şılarımız olsun. 
Çay bahçelerimiz 
olsun. Çocukların 
merakla gideceği 
hayvanat bahçe-
leri olsun. Kuzu-
larla, oğlaklarla iç 
içe olup tavuklar-
la, tavşanlarla oy-
nasınlar. Sadece 
AVM’lerde, fuar 
merkezlerinde 
bindikleri midilli 
atlarıyla yetin-
mesinler.

Hayal kırıklı-
ğına uğramamak 
için beklentiyi 
fazla tutmadan 
geldim. Dolayı-
sıyla pek hayal 
kırıklığına da 
uğramadım. 
Şehri şehir yapan 
imkanları değil, 
içinde yaşayan 
insanlarmış. 
Sakarya’yı küçük 
bir şehir olarak 
düşünmeyin sa-
dece bakış açınızı 
değiştirin.

Serdivan, Sa-
karya’nın öğrenci 
potansiyelini 
barındırdığı için 
çok sayıda kafe 
var. Akşamları 
insan yer bulamı-
yor. Serdivan’da 
sevdiğim iki yer 
var. Birincisi eski 
Serdivan Belediye 
önü, açık hava 
çay bahçesi, ikin-
cisi de Serdivan 
Fikir ve Sanat 
Akademisi. Bu 
gibi yerler çoğal-
malı, yetmiyor. 

Öğ-
renci 
potansiyeli bu 
kadar fazla olan 
bir yerde çok 
daha fazla kültü-
rel mekan açıl-
malı. Serdivan’ın 
kebapçıya değil 
böyle yerlere ihti-
yacı var. Yine de 
Serdivan’ı sıcak 
buluyorum ve 
seviyorum.

Sakarya’ya kulaktan dolma bilgilerle geldim. Zihnimde canlanan şehir, çevremdeki 
kimi insanların olumlu kimilerinse olumsuz yorumları sebebiyle çok karmaşıktı. As-
lında daha çok olumsuz yanlarını düşünerek renksiz ve mutsuz bir şehir hayal etmiş-
tim. Geldiğimde de aktif bir şehir göremedim ve zaman geçirilecek fazla alan seçeneği 

sunmayan bir şehir gördüm. 
Bu nedenlerle aynı zamanda 
ilk geldiğimde -yalnız ol-
mamdan da kaynaklanan- bir 
memnuniyetsizlik ve hayal 
kırıklığı yaşadım.  

Sakarya’da şu an ilk 
senemi bitiriyorum. Galiba 
bu şehri sevmeye başladım. 
Bunun başlıca sebebi beraber 
olmaktan keyif aldığım in-
sanlarla tanışmış olmak. Bir 
diğer sebep ise Serdivan’ın 

daha çok üniversite öğrenci-
lerinin yaşam alanı olması. 
Serdivan’ı daha keyifl i bir 
yer yapmak için biraz daha 
merkezi hale getirilmesi ve 
içinde bir üniversite barındır-
dığı için daha çok öğrencilere 
hitap eden geniş çaplı orga-
nizasyonlar yapılması gereki-
yor diye düşünüyorum. Aynı 
zamanda sanatsal aktivitele-
re daha çok ağırlık verilmeli.

Serdivan, Öğren-
cilerin Yaşam 
Alanı

Serdivan nüfusu, eğitim 
durumu açısından değer-
lendirildiğinde Sakarya’nın 
16 ilçesi arasında %17,01 ile 
yüksek okul ve üzeri eğitim 

durumuna sahip birinci 
ilçesidir.

Serdivan’ın toplam yüz 
ölçümü: 11.385 hektar-
dır. Bunun 2 bin hektarı 

ormanlık alandır. Or-
man ve yeşil alan oranı 

%16,8’dir.

En Yük-
sek Eğitim 

Düzeyi

Toplam Yüz 
Ölçümü

Rakamlarla 
Serdivan

Rakamlarla 
Serdivan
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SERDİVAN

Bilal Işıkakdoğan - Felsefe

Elif Çetinkaya - Siyaset Bilimi

Fulda Bodakçı - Mekatronik Mühendisliği

Seyit Tilim - Uluslararası İlişkiler

Ufuk Açıcı Konferanslar

Fikir ve Sanat Akademisi 
Çok Faydalı

Umduğumdan Daha Fazlası

Öğrenci Dendiğinde Akla Gelen Yer

İlk olarak, 
Sakarya’ya pek 
bir şey umarak 
gelmedim, Necip 
Fazıl Kısakü-
rek’in Sakarya 
Türküsü adlı şiiri 
ve İstanbul’a ya-
kın oluşu buraya 
gelmemde etkili 
olmuştu. Lakin 
geldikten sonra 
bir şeyler değişi-
yor. Sakarya’nın 
kendine has bir 
büyüsü var, ken-
dine bağlayan bir 
büyüsü. Sapan-
ca’nın suyundan 
içen Sakaryalı 
olup çıkıyor. 

Serdivan’da 
yapılan seminer 
ve konferanslar 
keyif verici ve 
ufuk açıcı, onlar 
haricinde pek 
keyif aldığım 
söylenemez. 
Tabi bunu Sa-
karya geneli için 
düşünmemek 
gerek, Ustalara 
Saygı konferans-
ları, Büyükşehir 
Akademi gibi 
daha nice güzel 
etkinlik yapılıyor. 
Bunun Serdivan’a 
da sirayet etmesi 
lazım. Sokaklar 
kafelerden geçil-

mi-
yor. 
Belki ben bu 
kültüre yabancı 
olduğum için 
bu düşüncede 
olabilirim, lakin 
daha sakin yerler 
olabilir. Kültürel 
anlamda biraz 
daha çalışma 
yapılabilir. Kitap 
kafe-tiyatro 
salonları gibi 
öğrenci namına 
yararlı şeyler 
mesela.

Sakarya 
sessiz sakin bir 
şehir, ilk geldi-
ğimde çok sessiz 
bir yer olarak 
gelmişti şimdi ise 
bu sessizliğe ve 
rahatlığa alıştım 
galiba. Üniversi-
temin Sapanca 
Gölüne bakması 
bile aslında bir 
hoşluk, yeşillikler 
içinde bir üniver-
site işte daha ne 
olsun. Ayrıca çok 
fazla sosyal ve 
kültürel içerikli 

etkinlikler var 
ve bu gerçekten 
bir üniversite 
öğrencisinin tam 
anlamıyla isteye-
ceği bir durum.

 
Aslında çok 

fazla faaliyetini 
duymadım, yeni 
yeni aktifl eşen 
bir yer diye düşü-
nüyorum.  Bir tek 
Serdivan Fikir ve 
Sanat Akademisi 
var, bir dönem 
boyunca oradaki 
faaliyetlerden 

yararlandım ve 
gerçekten çok 
faydası oldu. O 
da şimdilik bana 
yetiyor :) Gönül-
lülük faaliyetleri 
içeren çalışma-
lar olabilir, biz 
öğrenciler için 
faydalı projeler 
devam edebi-
lir. Serdivan’ın 
kültürel anlamda 
gelişimine de 
katkı sağlayacağı 
kanısındayım.

Ben Sakarya 
Üniversitesi’ni, 
okuduğum 
bölümün tekno-
loji fakültesinde 
olması ve  burada 
alacağım eğiti-
min pratik açıdan 
olsun, yapacağım 
iş için olsun daha 
verimli olacağını 
düşündüğüm 
için tercih ettim. 
Şuan 1.sınıfım 
ve bu tercihim-
de doğru karar 
verdiğimin 
şimdiden farkına 
vardım. Sakar-
ya’ya gelmemdeki 
ilk amacım güzel 
bir üniversitede 
iyi bir eğitim 

almaktı. Üniver-
sitenin yanı sıra 
Sakarya hakkın-
da ve öğrencilere 
yönelik faaliyet-
leri hakkında da 
bilgi sahibi olarak 
geldim. Bildik-
lerimden ziyade 
çevre, ulaşım, 
kültürel zenginlik 
ve tarihi hakkın-
da bilmediğim 
birçok yönlerini 
öğrendim, um-
duğumdan daha 
fazlasını buldum.

Açıkçası 
Serdivan hakkın-
da pek bir bilgim 
yok. Ancak büyük 
bir AVM olduğu-

nu 
ve 
çe-
şitli 
kültürel ve sa-
natsal etkinlikler 
yapıldığını duyu-
yorum. Ev arka-
daşlarım Fikir ve 
Sanat Akademi-
si’ne gidiyorlar. 
Anlata anlata 
bitiremiyorlar 
memnuniyetleri-
ni. Önümüzdeki 
sene ders yoğun-
luğuma göre ben 
de başvurmayı 
düşünmüyor 
değilim.

Sakarya’ya 
gelmeden önce 
açıkçası çok bir 
şey ummuyor-
dum. 5 yıllık bir 
köy hayatına 
hoş geldim diye 
geçiriyordum ak-
lımdan fakat tam 
tersi oldu. Çok 
mutlu ve huzurlu 
vakit geçiriyo-
rum.  Sakarya 
sayesinde çok 
güzel arkadaşlık-
lar edindim. Bu 
yüzden Sakar-
ya’da okuduğum 
için kendimi çok 

şanslı hissediyo-
rum.

Öğrenci 
denildiği vakit 
Sakarya’da akla 
Serdivan gelir. 
Serdivan’da çok 
sayıda öğrenci 
bulunuyor bu 
yüzden çok yo-
ğun ve kalabalık 
bir yer, özellikle 
akşam saatleri 
hiçbir mekan 
boş kalmıyor. 
Serdivan, kafe ve 
yiyecek çeşitliliği 
bakımından zen-

gin 
bir 
yer. 
İste-
diğin her şeye 
ulaşabiliyorsun. 
Serdivan AVM 
elinin altında, 
birçok markaya 
kolaylıkla ula-
şılıyor. Bunun 
dışında bir de 
Serdivan’a yakışır 
bir fitness salonu 
olursa daha da 
güzelleşeceğine 
inanıyorum. 

“ “Serdivan’da sevdiğim iki yer var. 
Birincisi eski Serdivan Belediye önü, 
açık hava çay bahçesi, ikincisi de 

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi. 

Yusuf Sayar

“ “Kültürel anlamda biraz daha 
çalışma yapılabilir. Kitap kafe-tiyatro 
salonları gibi öğrenci namına yararlı 

şeyler mesela.

Bilal Işıkakdoğan
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RÖPORTAJ

ehir, şehir kültürü gibi kavramlar zih-
ninizde başka hangi kavramları çağ-

rıştırır?

Efendim şehir kelimesi için “şar” sözcüğü 
de kullanılıyor bizim geleneğimizde. Geleneksel 
şiirimizde, şehirden bozma bir sözcük olarak şar 
kullanılmış. 

Tabi Medine kelimesi var. Medeniyet keli-
mesiyle de kökteştir. Temeddün etmek, mede-
nileşmek, şehirlileşmek, şehirleşmek, yerleşmek 
vs. Heidegger’in, ‘oturmak, yerleşmek’ başlıklı 
yazısında çokça geçer. Şehir için bir metafor ola-
rak daha çok gönül kastı söz konusu. Yani, gele-
neksel irfan sözlüğümüzde şehir gönüldür,  köy, 
nefistir. Bunu bugünkü modern şehirlerin haline 
bakıp doğru bulmayabiliriz. Ama bu mazmunla-
rı kendi koşulları, kendi iklimi, kendi dönemle-

ri içinde değerlendirmemiz lazım. Hz. Mevlana, 
‘köyden şehre göç etmek gerek’ der. 

Burası mühim. Biraz açabilir miyiz hocam?

Tabi. İnsan, bu dünyaya, nefsindeki perde-
lerin aralanması için gelmiştir. Nefsinde Hakk’ı 
bulmak için. Hakk’ı tanımak için… Bu irfandır. 
Şehir bu anlamda Hakk’ı bulmuş nefsin yani 
gönlün imgesidir. Yunus Emre ’Nil kastım budur 
şehre varam, feryad-u figan koparam’ dizesini 
de böyle yorumlamak doğru olur. Bu, ‘işte şeh-
re gideyim, oradaki toplumsal haksızlıklara karşı 
ayaklanayım’ vs. biçiminde okunuyor bazıları ta-
rafından, bu bağlamından saptırmak demektir. 

Gerçi ârifler zulme, haksızlığa, esarete en 
çok direnen kişilerdir. Tarihe baktığımızda, sö-
mürge ülkelerdeki özgürlük hareketlerini başla-

Âriflere göre, 
insan-ı kâmilin 

yaşadığı yer 
merkezdir. 

İnsan-ı kâmilin 
kendisi bizatihi 
merkezdir. Var-
lığın merkezi-
dir. Şehir onun 

gönlüdür. 

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

İRFAN GEREK
Bir Şehrin Merkez Olabilmesi İçin

‘‘
Usta yazar Sadık 

Yalsızuçanlar ile şe-
hir, şehir kültürü ve 
taşra kavramlarının 
üzerinde durarak bir 

söyleşi gerçekleş-
tirdik.

‘
‘

‘

‘‘
‘

‘

‘
Ş
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tan, işgal altındaki ülkesini kurtarmak 
için direniş örgütleyen kişilerin daha çok 
sufiler olduğunu görürüz. Ama Yunus 
Emre ’Nil kastı, nefs-i emareden nefs-i 
mutmainneye ulaşmak, nefsinde Hakk’ı 
bilmek, bulmak, idrak etmektir. 

İşte burada tam da bir manevî fer-
yat, bir figan kopar. Bu ceme gelen kişinin 
cezbesinin işaretidir. Yine, Hacı Bayram-ı 
Veli’de şehirle ilgili bir şey var: ‘Çalabım 
bir şar yaratmış / İki cihan âresinde / Ba-
kıcak dîdar görünür / Ol şârın kenaresin-
de…’ diyor. Ve devam ediyor: ‘Nâgehân 
bir şara vardır / Ol şarı yapılır gördüm / 
Ben dahi bile yapıldım / Taş u toprak âre-
sinde’ son bentte ise, ‘şar dedikleri gönül-
dür…’ diyor. Aynı sembolizm.

İrfan ve arif kavramlarından söz et-
tiniz, zannımızca bugün alimlerimiz 
var ama arif kıtlığı yaşıyoruz. İrfa-
na olan ihtimacımızı her geçen gün 
daha derinden hissediyoruz. Bu bağ-
lamda şehir ve irfan rabıtası üzerine 
ne dersiniz?

Cenab-ı Hak, kendine ârif bir kişinin 
üzerinden yeni ârifl er yaratır. Bu, şehrin 
kurulmasıyla sembolize ediliyor. Celal 
cemal arasında. İki kudret eliyle Âdem’i 
yani gönlü, yani şehri kurması. Hacı Bay-
ram Sultan, üstadı Somuncu Baba’ya ula-
şınca söylüyor bunları. Bakınca didar gö-
rünür yani, gönül ehlinin terbiyesinden 
geçince, onun huzuruyla onurlanınca 
vahdete ulaşılır, zat görünür, zat tevhidi-
ne ulaşılır. 

Efendimiz’in (sav) huzuruna gele-
nin, O’nun yüksek huzurunda Hak’tan 
gayrısından soyutlanması gibi…Sadece 
Hak görünür orada. Hak vardır. Vahdet 

budur. Demek ki, geleneksel irfanımız-
da şehir, gönüldür. Gönülden kinayedir. 
Şehirleri gönüller kurar. İrfanla kurulur. 
Zaten geleneksel Müslüman şehirlerine 
baktığımız zaman, bir Kurtuba’ya, bir 
Bağdat’a, Şam’a, Diyarbakır’a, Urfa’ya, 
Edirne’ye, İstanbul’a baktığımız zaman 
bunu görürüz. Şehrin yerleşim planıyla, 
içindeki yapıların mimari tarzıyla, içle-
riyle vs. her şeyiyle bu dünya tasavvuru 
yansır. Medeniyet ise Medine’den, şehir-
den, gönülden doğar. 

Bir de taşra kavramı var, merkezden 
dışarıda, uzakta kalmak anlamında. 

Ârifl ere göre, insan-ı kâmilin yaşadı-
ğı yer merkezdir. İnsan-ı kâmilin kendisi 
bizatihi merkezdir. Varlığın merkezidir. 
Şehir onun gönlüdür. Uşak’ın veya Antal-
ya’nın bir köyünde ise, orası merkezdir. 
Zaten arifl er nereye yerleşirse, orayı imar 
ederler. Bir arif-i billah bir yere gelip yer-
leşse, üç beş yıl sonra oranın maddi yapısı 
da, çevresi de değişmeye başlar. Ve şehir 
oluşur, medeniyet doğar. Ona güneş de-
nir. Şems… 

Hakikat güneşi. O bir kez doğarsa 
bir daha asla batmaz. Biz, kültür tarihine, 
medeniyet tarihine bu açıdan bakarsak, 
yüzyıllar boyunca ‘merkez’ olmuş şehirle-
rin, irfan, ilim ve sanat bakımından zen-
gin olduğunu görürüz. O da yani irfan da 
ârifl erden gelen bir şeydir. Bu anlamda 
taşra, sadece maddi kültürün ya da kül-

türün maddi unsurlarının az olduğu, ço-
rak olduğu bir yer demek değildir. İrfanın 
olmadığı yerdir. Hatta orası öylesine bir 
taşradır ki, ona ‘yaban’ denir. Yani sadece 
vahşi hayvanların yaşadığı bir yer. 

Modern anlamda merkez-taşra tanı-
mı daha çok kültürün maddi veya tekno-
lojik görünümlerinin yansıdığı, paranın 
dolaştığı yerler olarak ele alınıyor. Ama 
bu, bir şehri tek başına merkez yapmaya 
yetmiyor. Mutlaka ilim, irfan ve aşk ge-
rekir.

Son olarak, Tasavvuf ve gündelik 
hayat pratikleri arasındaki bağlantı 
nasıl kurulabilir? 

Tasavvuf, dinin batınî boyutudur. 
Seyyid Hüseyin Nasr’ın ifadesiyle söyle-
yelim: Sufilerin çok kullandığı, ‘La mev-
cude illahu’ veya ‘La meşhude illahu’ 
yani, Allah’tan başka bir varlık yoktur, Al-
lah’tan başka bir şey görünmemektedir’, 
aslında, La ilahe illallah yani Allah’tan 
başka ilah yoktur’un batınî boyutudur. 
Bunu çoğaltabilirsiniz: Allah’tan başka rı-
zık verici yoktur, Allah’tan başka kudret 
sahibi yoktur, Allah’tan başka şifa verici 
yoktur…Yani gerçek Şafi, gerçek Rezzak, 
gerçek Kadir Allah’tır. 

Bir arif sözü var: Hak intikamını kul 
eliyle alır, bilmeyen ilm-i ledünnü onu 
kul yaptı sanır. Her şeyin fâili Hak’tır, 
kul eliyle işlenir, izn-i Hak olmadan san-
ma bir çöp deprenir…’ şeklinde. Bu söz, 
bize, tasavvufun nasıl bir algı içerdiğini, 
vahdet anlayışını açık biçimde ortaya ko-
yuyor. Tasavvuf, Hakk’ı vahdet etmek ve 
bunu ahlaka dönüştürmektir. Adaletin 
bir ahlak olarak sosyal alanda yaşanma-
sıdır. 

‘‘
“ “Cenab-ı Hak, kendine ârif 

bir kişinin üzerinden yeni ârifl er 
yaratır. Bu, şehrin kurulmasıyla 

sembolize ediliyor.

‘

‘

‘
‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘
‘

‘

‘

‘

‘
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ençlere yapılan yatırım, 
daha iyi bir gelecek su-

nacaktır anlayışıyla kurulan 
Serdivan Çocuk Akademisi, 
hedeflerine büyük adımlarla 
ilerliyor. Çocuk Akademisi yıl 
içerisinde yaptığı çalışmalarla 
göz doldurmuştu. 

Yaz aylarında da artık gele-
nekselleşen Ramazan Okulu 

isimli bir projesi var. Geçtiği-
miz yıl bir ilki gerçekleştiren 
Serdivan Belediyesi, bu yıl da 
faaliyetlerini genişleterek in-
sanların zihnindeki belediye-
cilik anlayışını yeniden inşa 
ediyor. 

Memnuniyet Mutluluğu

Ramazan Okulu 6-14 yaş ara-

sı öğrenciler için, yaz aylarını 
iyi bir şekilde değerlendirme 
niyetiyle başlatılmış 6 hafta-
lık  bir eğitim programı. Geç-
tiğimiz yıl 5 sınıf açılıp 125 
öğrenciye hizmet verilmişti. 
Bu sene de aynı düşünce ile 
önce 5 sınıf olarak tasarlan-
dı. Fakat kayıtların ilk günü 
3 saat içerisinde kontenjan-
lar doldu. Akademi yetkilileri 

yoğun talebi karşılamak için 
öğle grubu açarak kontenjanı 
iki katına çıkardı fakat yeni 
açılan kontenjan da bir kaç 
saat içerisinde doldu. 

1 gün içerisinde 250 öğren-
cinin kayıt yaptırdığı progra-
ma yeni sınıflar ilave edilerek 
toplam öğrenci sayısı 360’a 
çıkarıldı. Ramazan Okulu’na 

8

Aile Sıcaklığında Bir Yuva:
Ramazan Okulu

Serdivan Çocuk Akademisi’nden, 6-14 Yaş Arasındaki Öğrenciler İçin 6 Haftalık Eğitim Programı

G

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com
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RAMAZAN OKULU

ailelerin ve çocukların memnuniyeti he-
define doğru emin adımlarla ilerlediğini 
gösteriyor.

Amacımız Çocukların 
Gönlüne İnmek

Eğitim süresi boyunca temel dini bilgile-
rin verilmesi, Kur’an okumayı bilmeyen 
çocukların Kur’an’a geçirilmesi ve okuyuş-
larının ilerletilmesi, Kur’an-ı Kerîm’in en 

sonundaki sûrelerden bazılarının ezber-
letilmesi ve bunun yanı sıra sanatsal eği-
tim ve kültürel eğlence organizasyonları 
planlanmakta. Öğrenciler dini eğitimden 
sanatsal etkinliklere, kitap okuma saatle-
rinden oyun saatlerine kadar birbirinden 
farklı programlarda derslere giriyorlar. 
Uygulamalı ebru, musiki, ‘bilim, fikir ve 
sanat’ gibi derslerin de olduğu Ramazan 
Okulu’nda çocukların sosyalleşmeleri ve 
erdemli bireyler olmaları arzulanıyor. Ay-

rıca hem ibadetlerin esaslarının, hem de 
anlam ve içeriklerinin öğretilmesi hedef-
leniyor. Mangala, satranç ve go gibi zekâ 
oyunlarının yanı sıra jenga gibi oyunlarla 
çocukların öğrenirken aynı zamanda eğ-
lenmesi önemseniyor.

Program Trafik Park, Planetaryum ve 
Serdivan Gölpark gibi gezi etkinliklerini 
de içeriyor.  Şimdi bir de hocaların ve öğ-
rencilerin gözünden bakalım.

9

Ramazan Okulu’nun hocaların-
dan olan Hamim Bayram’dan 
programın ikinci senesi hakkın-
daki görüşlerini aldık:

Öncelikle bu kadar büyük bir 
talep bizi çok mutlu etti. Talep 
edilmek sevdiğimiz işi yapma-
nın mükafatı niteliğinde oldu 
diyebiliriz. Bu durum hepimi-
zi memnun etti.

Yaş grubu oldukça küçük ço-
cukları da kapsayan bir prog-
ram olduğu için derslerde sık-
madan öğretmek, dini katı bir 
şekilde değil, çocuklarla aynı 

dilden ko-
nuşup 
onlara 
sevdir-
mek 
bizim 
asıl he-
defimiz. 
Klasik 
eğitim anla-
yışının dışında arkadaş 
gibi oyunlarla, akılda kalacak 
bir şekilde anlatmaya çalışı-
yoruz. Günlük hayatlarında 
uygulayacakları davranışlarla 
çocukların zihninde  bir bilinç 
oluşturmak gayemiz.

Sevdiğimiz İşi Yapmanın Mükafatı

Ramazan Okulu’nun minikle-
rinden kısaca fikirlerini aldık: 

Duru Durak - 2. Sınıf: Ders-
lerde hiç canım sıkılmıyor. 
Çok eğlenceli geçiyor bütün 
derslerimiz, en çok musiki 
dersini seviyorum.

Ahmet Tekkanat - 1. Sınıf: 
Hocaları çok seviyorum. 
Buraya gelmeyi çok sevdim. 

En çok oyun derslerini se-
viyorum. Çok güzel oyunlar 
oynuyoruz.

Eylül Ceren Aydön - 1. 
Sınıf : Hocaları ve arkadaş-
larımı çok sevdim. Derslerin 
hepsini sevdim ama en çok 
ebru dersini sevdim. Çok 
güzel bir şey suyun üzerine 
resim yapıyoruz.

Çocuklara 
Ramazan 
Bilincini 
Öğretebilirsek 
Ne Mutlu Bize

Ramazan Okulu hocala-
rından Sercana Yüce’den 
program hakkındaki görüş-
lerini aldık:

Yaz olduğu için ço-
cukları sıkmadan, 

onların gön-
lüne inerek 
bir şeyler 
vermeye 
çalışıyoruz. 
Çocuklar so-

kağa çıktığında ne yazık 
ki Ramazan’ın farkında 
değil. Ramazanın hava-
sını, duyarlılığını biraz 
olsun öğretebilirsek ne 
mutlu bize. Çocuklara 
Kur’an sevgisi vermek, 
her gün bir sayfa oku gel 
demek yerine bir satır bile 
okusa alışkanlık edindir-
mek bizim için asıl olan. 
Siyer derslerine giriyorum 
ve klasik Peygamberi-
mizin hayatını sırasıyla 
anlatmak yerine  Peygam-
berin insanlarla ilişkisini 
öğrensinler istiyorum. 
Öğrensinler ki bunu uy-
gulasınlar.
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gün boyunca sürecek etkinlikler-
de; konserlerden, orta oyununa, 

çocuk oyunlarından, animasyonlara, si-
hirbazlık gösterilerinden çocuk tiyatro-
suna kadar birbirinden farklı gösteriler 
her akşam saat 21.30’dan sonra etkinlik 
alanında sahne alacak.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden 
yapılan açıklamada, bu yıl da; kıl çadırdan 
kurulan çay evinin yanı sıra yerli esnaf ve 

el sanatçılarının ürünlerini sergileyebi-
leceği ve vatandaşların alışveriş yapıla-
bilecekleri stantların da hizmet vereceği 
belirtildi.

Çocukların Ruhuna İşleyecek Etkin-
likler

Huzur ayı Ramazan’ın ruhunun, yediden 
yetmişe hep birlikte yaşandığı ve minik-
lerin de gönlünü fethedecek gösterilerin 

sahnelendiği ifade edildi. Etkinliklerin 
sonunda sürpriz hediyelerin verildiği ya-
rışmalar da düzenleniyor.

Ramazan Etkinlikleri kapsamında Serdi-
van Planetaryum da gece 01.00’a kadar 
açık. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de 
yoğun ilgi gösterdiği Serdivan Planetar-
yum, 30 dakikalık, üç boyutlu gösterim-
lerle evrenin güzelliklerini izleyicilerin 
beğenisine sunuyor.

Ramazan
Serdivan’da Bir Başka Güzel
İftardan’dan sonra bir ziyafet de Serdivan Belediyesi’nden. Bu yıl da Ramazan’da 

vatandaşların buluşma noktası: Serdivan Ramazan Etkinlikleri...

30
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Ruhunuzu Doyuracak Müzik Ziyafet-
leri: Ömer Karaoğlu, Hor Stambol..

Serdivan Ramazan Etkinlikleri kapsa-
mında bu yıl da iki büyük konser olacak.
İlk olarak 26 Haziran Cuma günü ünlü 
ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu vatandaş-
larla buluştu. 4 Temmuz Cumartesi ak-
şamı ise kız çocuklarının oluşturduğu 
Bosnalı ilahi gurubu Hor Stambol Balkan 

ezgilerini Serdivan’a taşıyacak.

Geleneksel Serdivan Ramazan Etkinlik-
leri ile Ramazan’ın huzur dolu iklimini 
tüm vatandaşlarla birlikte yaşamak iste-
diklerini belirten Serdivan Belediye Baş-
kanı Yusuf Alemdar, “Perşembe akşamı 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mehteran kon-
seri ile başladığımız ve 30 gün boyunca 
da devam edeceğimiz etkinliklerimizde, 

geleneksel ve İslami değerlerimizi birlik-
te yaşamak adına tüm halkımızı Serdivan 
Ramazan Etkinlikleri’ne bekliyoruz. Bu 
vesile ile bir kez daha tüm İslam alemi-
nin mübarek Ramazan Ayı’nı tebrik edi-
yorum. Ramazan’ın hassaten dünya üze-
rindeki tüm Müslüman kardeşlerimize 
ve onların yaşadığı coğrafyaya  huzur ve 
barış getirmesini diliyorum” dedi.

Sakarya Üniversitesi 
kütüphanelerindeki 
toplam kitap sayısı: 

5. 673. 814

Toplam
kitap
sayısı

Rakamlarla 
Serdivan
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rhan Veli’nin “Gemliğe doğru 
denizi göreceksin, sakın şaşır-
ma” uyarısını Serdivanlaştırır-

ken biraz da içimiz buruk olmalı. Evet 
Serdivan’da yürürken AVM’ler görece-
ğiz bundan sonra, şaşırmamak lazım. 
Bu yazımda yine Serdivan’dan bahset-
mek istiyorum. Serdivan’dan bah-
settikçe de onu daha çok seviyorum 
inanın. Sanki tarihî olan ama keşfedil-
memiş ve ilk kez benim keşfedeceğim 
bir şeyler var Serdivan’da. Bulacaksam 
eğer, yazarken bulacağım.

Eğer Sakarya’ya İstanbul’dan 
gelmişseniz ve artık Sakarya’da 
yaşıyorsanız İstanbul’un külfetinden 
kurtulmak sizin için, 
en azından bir müddet 
sonra ve yaşınız otuza 
yaklaştığında, bir nimet 
olarak kendini göstere-
cektir. 

Sakarya’da yaşa-
mak sizi İstanbul’un 
külfetinden uzak kılıyor 
şüphesiz. Fakat Sakar-
ya’da Serdivan ilçesinde 
yaşıyorsanız İstanbul’un 
yoruculuğundan yete-
rince uzak, nimetlerine 
ise yeterince yakınsınız, 
bundan emin olabilirsi-
niz.

Serdivan, endüstrinin yeni yeni 
-ve maalesef- keşfetmeye başladığı bir 
yer. Burada yürürken bu yeni keşfet-
mişliği rahatlıkla görebilirsiniz. Bir 
tarafınızda mahallelere, top oyna-
yan çocuklara ve bağırışan insanlara 
rastlamak da mümkün veya bir başka 
yerde, bir AVM’de masasında lapto-
puyla oturan ve adını belki hiç duy-
madığımız bir kahveyi yudumlayan 
insanlar görmek de. Bu, Serdivan’ı 

güzelleştiriyor demek doğru olmaz, 
hele onu hiç de farklı kılmıyor bahset-
tiğim bu gerçeklik. Fakat size farklı 
ama birbirine yakın alanlarda günlük 
tercihler yapabilme imkânı sunuyor, 
burası kesin.

Şunu bu yazımda bir daha söyle-
mek istiyorumki Serdivan Sakarya’ya 
tepeden bakar. Sakarya’nın geri kala-
nı, ama özellikle de merkezi, Serdivan 
için işi düştüğünde her zaman orada 
olan ama işi bittiğinde kendisinden 
uzaklaşılan bir yerdir. Fakat yakın ge-
lecekte yeni bir şehir merkezi olursa 
eğer bu ilçe, kendisinden 2. merkezî 
yer olarak bahsedilmesine izin verme-

yecektir kanaatimce.

Geçen gün Kadıköy’deydim. 
Kadıköy’de yürüdüm. Geldikten sonra 
da bir iş için Serdivan’da... İki yerde 
de yürürken dikkatimi çeken şeyler 
oldu: Kadıköy’de insanlar ne kadar 
da hızlı yürüyorlar! Ve çoğu yürür-
ken birbirine hiç bakmıyor! E peki 
nasıl çarpışmıyor bu insanlar? Sadece 
kendisinin farkında olan bir insan, 

sadece kendisinin farkında olan bir 
başka insanla çarpışmadan nasıl sa-
atlerce yürüyebilir? Ama Serdivan’da 
yürürken farkettim ki burada insanlar 
yavaş yavaş yürümeyi henüz bırakma-
mış. Belki yakın bir gelecekte daha da 
hızlı yürüyecekler, kim bilir? Bir şehir 
veya bir ilçe ne kadar çok fazla alter-
natife sahip olursa oranın insanları da 
aynı oranda hızlı yürüyor. Dolayısıyla 
umarım Serdivan’da alternatif bolluğu 
hiçbir zaman yaşanmaz.

Şunu açıkça söylememe izin 
verin: Bu yazıyı yazarken Serdivan’da 
yürümek şöyle yeşilliklerle başbaşa 
olmaktır, böyle kuş cıvıltıları duymak-

tır, çocuklar ışıl ışıldır 
falan deyip popüler 
ve iç gıdıklayıcı şeyler 
yazmak suretiyle kolaya 
da kaçabilirdim. Ama 
hayır! Bunu yapamam. 
Serdivan’ı anlatmak bu 
kadar kolay olamaz zîra. 
Tuhaf bir havası olan  
bir arkadaşıma “Sen 
biraz da Üsküdarsın as-
lında” demiştim. Çünkü 
Üsküdar’da gezerken 
maneviyatın kelimelere 
dökülemeyecek boyutla-
rını yaşarsınız. 

Bunu kelimelerle 
anlatmak mümkün ve 

gerekli de değil ayrıca. Bazı şeyler 
söylenmediğinde, dile getirilmedi-
ğinde daha güzel, daha etkileyici ve 
daha büyüleyici. İşte şimdi de aynısını 
Serdivan için söylüyorum. 

Serdivan kelimelere dökülmesi 
zor ve gereksiz olan, bütün hissettir-
dikleriyle biraz da Üsküdar aslında.

Serdivan Biraz Da Üsküdar’dır

O

Ayhan Koçkaya - Sosyoloji

“Bulacaksam eğer, yazarken bulacağım”

a.kockayay@gmail.com
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KİTAP&FİLM

ir sosyoloğun gözünden insanların sıkın-
tıları düşünüldüğünde neler akla gelirse, 

bu kitapta o dertler, tasalar ele alınmış ve 
sosyolog gözlüklerine iman camları takılarak 
teselliler sunulmuş. Bulunduğumuz toplumun 
belki de alışılmış olan sıkıntıları dile getiril-
miş. Ardından bu sorunlarla karşılaşan kişile-
rin verdikleri tepkiler ele alınmış; son olarak 
da tesellilerin aslında nasıl olması gerektiğine 
değinilmiş. 

Kitap oldukça samimi bir dille yazılmış. Adeta 
biriyle dertleşir gibi, akıl verir, öğüt verir gibi 
kaleme alınmış. Bu da kitabı daha bir oku-
nulası kılmış. Ayrıca herkese hitap eden bir 
içeriğe de sahip; yaşlı, genç, anne, baba, çocuk. 
Hatta kişisel problemleri çözmeye yönelik baş-
lıklar bulunmakta. Günümüzde, bilhassa genç 
jenerasyonda, pek yaygın olan aşk acısına dair 
bir teselli bölümü de ayrılmış. 

Ve kitap samimi bir teselliyle nihayet bulmuş; 
“Ey dost! Dert bir, çare bindir... Ey Rabbim! 
Bırakma ellerimizi... “

Kitap Önerilerim
1. Hz Hatice - Muhammed Emin Yıldırım
2. Efendimiz (sav)’i Sahabe Gibi Sevmek - Mu-
hammed Emin Yıldırım 
3. Kızıl Pençe - Mustafa Armağan 
4. Kağıt Helva - Elif Şafak
5. Mekke’ye Giden Yol - Muhammed Esed

eleceğe ilişkin bir kâbus senaryosu: 
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. George 

Orwell’in kült kitabı olma unvanını ka-
zanmış; bireyselliğin yok edildiği modern 
hayatla, insanların zihinleri üzerinde kuru-
lan tahakkümün en ince ayrıntısına kadar 
işlenildiği ütopik bir roman. 

Romana göre insanlığı yöneten büyük güç 
dört bakanlık ortaya çıkarmıştır: Haberler, 
eğlence, eğitim ve güzel sanatlara bakan 
Gerçek Bakanlığı; savaşlarla ilgilenen Barış 
Bakanlığı; yasa ve düzeni sağlayan Sevgi Ba-
kanlığı ve ekonomik işlerden sorumlu Varlık 
Bakanlığı.  

Kitapta dikkat çeken başka bir kavram ise 
“Düşünce suçu”dur.  Birçok insan bu suçu 
işlediği için canından olmuştur. Öyle ki ro-
manın başkahramanı Winston, yasak olma-
sına rağmen tuttuğu günlüğün bir sayfasına 
şu notu iliştirmiştir: Düşünce suçu, ölümü 
gerektirmez: Düşünce suçunun “kendisi” 
ölümdür.

Kitap Önerilerim
1- Meleklerle Omuz Omuza – Hakan Albay-
rak
2- Rüya Sineması – Sadık Yalsızuçanlar
3- Şarkiyatçılık – Edward Said
4- Doğu ve Batı Arasında İslam – Aliya İzzet-
begoviç
5- İslam’ın Bugünkü Meseleleri – Erol Gün-
gör

ransız yazar Antonie de Sa-
int-Exupéry’nin yazdığı bu şirin kitap 

ilk olarak 1943 yılında yayımlandı. Elimde 
olan kitap, usta şairimiz Cemal Süreya ve 
Tomris Uyar’ın büyük bir özenle çevirisini 
yaptığı bilmem kaçıncı baskısı… Adından 
yahut kapağından tam da çocuk kitabı di-
yebilirsiniz. Nitekim öyledir de. Hatta çok 
beğenilen çocuk klasiklerinden biri olmuş-
tur. Fakat diğer çocuk kitaplarından önemli 
bir farkı vardır: Yetişkinlerin de rahatlıkla 
alıp okuyabileceği bir kitaptır. 

“Yaşam, bize bütün kitapların öğrettiğin-
den daha çoğunu öğretir. Çünkü yaşam, 
bize karşı direnir. İnsan ancak engellerle 
karşılaşıp onları aşmaya çalıştıkça kendi-
ni tanıyabilir.” Kendinizi tanımanız için, 
prensimiz kadar küçük bir adım olabilir bu 
kitap. 

Özellikle yetişkinler için, yaşamı sürekli 
yetişkin gözüyle görmekten bıkanlar için 
küçük bir not: Birde yaşama bir çocuk gö-
züyle bakmayı deneyin. Çünkü tüm “koca 
adamlar” bir zamanlar çocuktular… 

Kitap Önerilerim
1- Dava – Franz Kafka
2- Yakın Yabancı – Cihan Aktaş
3- Anadolu Yakası – Mustafa Kutlu
4- Şiirler – Cahit Zarifoğlu
5- Tüketim Toplumu – Jean Baudrillard

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

kisi sunma niyetindeyiz. Bu ikinci sayımızda “yaz aylarında okunmasını / izlenmesini 

önerdiğimiz kitaplar / filmler” seçkisini sunuyoruz:
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ürk öykücülüğünün üs-
tadı Mustafa Kutlu, yine 

yalın, anlaşılır ve kendine has 
üslubuyla karşımıza çıkıyor 
bu eserde. Yazar, kendisi ve 
çevresiyle olan çatışmasını 
anlatmakla beraber, diğer 
eserlerinde de görüldüğü gibi 
hikâyenin içinde birbiriyle 
bağlantılı olaylar aktarmakta. 
Okuyucusunu heyecanlan-
dıran, ruhen ayağa kaldıran 
bu eser, 1983 yılında kaleme 
alınmasına rağmen günümüz-
de hala aynı şekilde duygular 
uyandırmasıyla, bir başyapıt 
olduğunu gösteriyor bizlere.

Hikâyenin geçtiği mekânlarda, 
medrese, tatil köyü, matbaa 
ve kunduracı dükkânında 
gezerken yakalayacaksınız 
kendinizi. Asım Bey yanınız-
dan geçerken ayağa kalkacak, 
Kerim dükkânın önünü süpü-
rürken siz de sulayacaksınız. 
Tabii içindeki karakterlerde 

kendinizi mi bulursunuz yoksa 
kitabı bitirip kapağını kapat-
tığınızda uzun düşüncelere mi 
dalarsınız bilmem. 

Ancak bildiğim bir şey var ki 
bu eser, okuyan herkeste derin 
izler bırakacak. Dönüp tekrar 
okumak için büyük cesaret 
toplamanız gereken bu nadide 
eser, yaz tatilinizi bereketli 
geçirmeniz için size yeterince 
yardımcı olacaktır. Heyecanlı 
okumalar dilerim.

Kitap Önerilerim

1- Beyhude Ömrüm - Mustafa 
Kutlu
2- Diriliş Neslinin Amentüsü - 
Sezai Karakoç
3- Sol Ayağım - Christy Brown
4- Goriot Baba - Honoré de 
Balzac
5- Hakikatin Dengesi - Metin 
Karabaşoğlu

n son mektup ne zaman yolladınız? Zarfın içine umutları, 
endişeleri, tasavvurları, çileleri, idealleri, korkuları, muhab-

betleri koyarak... 

Ahmet Özcan, Açık Mektuplar yazdı. Asıl muhatabı okuyucu 
olan... Çünkü mektup gönderdiği kişilerin çoğunluğu hayatta 
değil... Ama hayatta olan onların fikirleri, kitapları, idealleri... 

Doğudan - batıdan, farklı medeniyetlerden, dinlerden, ideoloji-
lerden aydınlara, yazarlara, entelektüellere, filozoflara, ozanlara 
yazılmış mektuplar bunlar... 

Mehmet Akif Ersoy’a yazılan mektupla başlayan kitap bir hiç kimseye 
ismiyle sonlanmıştır.

Mektup yazılan isimlerden bazıları; Enver Paşa, Kuşçubaşı Eşref, Fah-
rettin Paşa, Yusuf Akçura, Kemal Tahir, Milovan Djilas, Ahmet Kaya, 
Cem Karaca, İmam Humeyni, Alexander Herzen, Oktavio Paz, Martin 
Bernal, Michel Tournier, Donald M. Nicol, Aleksandr Dugin, Antonio 
Gramsci, Karl Marks, İvan Gonçarov...

Bunun yanında kitapları esas alarak yazılmış olanlar da var: Romantik 
Sürgünler, Deli Dumrul’un Bilinci, İmparatorluk, Özgürlük Paradoksu, 
Kızılağaçlar Kralı.

Hesaplaşma, eleştiri, öneri, çözümleme, taşıma içeren bu mektuplar, 
bu yaz, Açık Mektupları okuyup Açık Cevaplar yazmaya vesile olsun.

Kitap Önerilerim

1- Amak-ı Hayal - Filibeli Ahmed Hilmi
2- Devlet Ana - Kemal Tahir
3- Küreselleşme - Zygmunt Bauman
4- Mantıku’t Tayr - Ferîdüddin Attâr 
5- Ben Asyalı Bir Ozan - Metin Önal Mengüşoğlu

çinde bulunduğunuz ruh 
durumu, ona ayırabilece-

ğiniz vaktin miktarı vs. hangi 
kitap okuyacağınızı belirler. 
Özellikle içinde bulunduğu-
muz Ramazan ayını da hesaba 
katarsanız okumaktan zevk 
alacağınız ve verim elde edebi-
leceğiniz kitapların biraz daha 
kısa, daha az teorik, mümkünse 
klasikler sınıfına dahil kitaplar-
dan olmasını isteyebilirsiniz.
İşte bu arayışın sizi götüreceği 
kitaplardan birisi de Kafka’nın 
“Dönüşüm”üdür. 

Dönüşüm kısa fakat çok ay-
dınlatıcı bir eser. Hikâyenin 
ana kahramanı Gregor Samsa 
okurlarca gayet bilindik. Bir 
sabah uyandığında bir böceğe 
dönüştüğünü fark ediyor. 

Aslında sistemden ontolojik 
olarak farklılaşıyor. Artık o 
“normal bir mahlûk” değil; 
“sapmaya uğramış” bir mahluk. 

Ve bu yüzden bir kambur oluyor 
Gregor Samsa, hem çalıştığı iş 
yeri için, hem ailesi için. 

Gregor Samsa’ya dikkatle bak-
malıyız. Zira anne karnında iken 
alınan her cenin, cami avlusuna 
bırakılan her bebek, huzur evine 
terk edilen her yaşlı, onların 
hepsi Gregor Samsa ile aynı 
kaderi paylaşıyor bir noktada. 

Ve bundan dolayı “yük olan 
bir sapma” gözüyle bakılan her 
insan biraz da Gregor Samsa 
aslında.

Kitap Önerilerim

1- İvan Denisoviç’in Bir Günü – 
A. İ. Soljenitsin
2- Dava – Franz Kafka
3- Beyaz Geceler – Dostoyevski
4- Araba Sevdası – Recaizade M. 
Ekrem
5- Genç Werther’in Acıları – H. 
W. Goethe
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YA TAHAMMÜL YA SEFER
MUSTAFA KUTLU

AÇIK MKETUPLAR
AHMET ÖZCAN

DÖNÜŞÜM
FRANZ KAFKA

Dergâh Yayınları

Yarın Yayınları
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O Yaşlılar Neden
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Büşra Mercan - Felsefe
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melie Poulain’in hika-
yesi hepimizin içinde 

kendinden bir parça bulabi-
leceği, insanın gerçekten de 
“tıpkı benim gibi!” nidalarıy-
la seyredebileceğiniz harika 
bir film. 

Montmartre’da bir kafe-
de çalışan genç bir kızın 
basit ve hayal gücüyle dolu 
hayatını konu alan bu filmde 
olaylar Prenses Diana’nın 
öldüğü gün başlar. 

Filme eşlik eden müzikler 
ise inanılmaz bir haz ve-
rir insana. Yaklaşık 6 kere 
izlediğim bir film Amelie. 
Çünkü her mutsuz oldu-
ğumda izlerim ve umut dolu 
hissederim kendimi. 

İnanın izledikten sonra siz 
de benim gibi hissedeceksi-
niz, bir de soyut benzerlik-
lerin yanında somut benzer-
likleriniz de varsa :) 

Abartısız, yalın bir hayatın 
özlerini taşıyan bu filmi 
izlerken çekildiği yerleri 
de çok beğeneceğinizden 
eminim.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Film, sanatsal ve ticari açı-
dan büyük başarı kazanmış 
ve dünya çapında geniş bir 
gösterime sahip olmuştur. 
Beş dalda Akademi Ödülü 
için aday gösterilmiştir. 

Fransa’da “En İyi Yabancı 
Film”, 2001 Avrupa Film 
Festivali’nde “En İyi Film”, 
2002 Altın Küre Ödüllerinde 
“En İyi Yabancı Film” ödülü 
gibi pek çok ödüle sahip.

Film Önerilerim

1- Whiplash
2- Leon
3- Inception
4- Yeşil Yol

ilm genç ve başarılı bir 
bankerin, karısını ve 

karısının sevgilisini öldür-
mek suçundan yargılanıp, 
ömür boyu hapis cezası 
alması üzerine kurulu. 

Shawsank Hapishanesi’nde 
dayak, işkence, tecavüz, gibi 
her türlü zulm yaşanmakta-
dır, fakat yine de genç adam 
hayata bağlı ve iyimserdir. 
Bu tutumu etrafındakileri de 
etkiler. 

Andy, umutlu bakış açısıyla 
çevresindeki tüm mahkum-
ları, parmaklıklar arkasında 
bile özgür bir yaşam olabi-
leceğine inandırır. Andy’nin 
bu çabalarına ortak olacak 
bir arkadaşı da olacaktır: 
Red.

Red bize gerçek dostluğun 
ne olduğunu öğretir. Hapis-
hane hayatının zorluklarına, 
iğrençliklerine rağmen yıl-
madan hayata tutunan başa-

rılı adamın öyküsü oldukça 
etkileyici ve heyecan verici. 
Ve izlerken asla sıkılmayaca-
ğınız bir film.

Filmin sonu sizi mutlu 
edecek, şimdiden iyi seyirler 
diliyorum.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Film, 1995’te, aralarında en 
iyi film adaylığı da olmak 
üzere tam 7 dalda Oscar’a 
aday gösterildi. Amerikan 
Görüntü Yönetmenleri Birli-
ği Filmlerde En İyi Görüntü 
Yönetimi Ödülü ve Yabancı 
Dilde En İyi Film dalında 
Japon Akademi Ödülü aldı.

Film Önerilerim

1- Zindan Adası
2- Yuma Treni
3- Cennetin Çocukları
4- Piyanist

1

3

2

Yön: Jean-Pierre Jeunet / 2001 - Fransa
Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassavitz, Isabelle Nanty
Tür: Komedi
IMDB: 8.4

Yön: Frank Darabont / 1994 - ABD
Oyuncular: Morgan Freeman, Tim Robbins, Bob Gunton
Tür: Dram, Polisiye, Suç
IMDB: 9.3

AMELIE ESARETİN BEDELİ

6 KERE İZLEDİM
AYCAN YAMAN - ULUSLARARASI İLİŞKİLER OSMAN AKTAŞ - İŞLETME

FİLMİN SONU SİZİ 
MUTLU EDECEK
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 nsanlar hükümetlerinden korkmamalı, hükümetler insanların-
dan korkmalı’’. Geleceğin İngiltere’sini ele alan film, rejimi ve 

dünya sistemini yerden yere vuruyor ve kaos düzeni öneriyor.

Filmdeki İngiltere sembolü % 90 Nazi işaretine benzemekte. Yani film 
Faşizmi yerden yere vuran bir tavır sergiliyor. ‘’Hükümetler insanlar-
dan korkmalı’’ derken demokrasiye vurgu yapıyor. 

Film başlarken, artık Amerika’nın eskisi gibi güçlü olmadığını, tüken-
mekte olduğunu vurgulamakta. Nedenini de Tanrısızlık olarak nite-

lendirmekte. Bir Amerikan 
yapımı olmasına rağmen 
V’nin amacı, oluşturulan 
korku imparatorluğunu yok 
etmektir. 

“Bina nasıl bir sembolse, 
onu yıkma eylemi de bir 
semboldür. Sembollere 
anlam kazandıran insanlar-
dır. Tek başlarına semboller 
anlamsızdır ama yeteri ka-
dar insanla bir binayı havaya 
uçurmak dünyayı değişti-
rebilir.” diyerek insanları 
özgürlüğe ulaştırma yolunda 
Yeni Dünya düzenini savun-
makta. 

Filmi orijinal dilinde izledi-
ğinizde göreceksiniz cümle-
lerde fazlasıyla V harfi geçi-
yor. V başkahramanımızın 
ismi aynı zamanda hapiste 
kaldığı hücrenin numarası. 

Film o kadar etkileyici ki 
artık İngiliz çocuklar bile 
filmde kullanılan maskeleri 
takıp sokaklarda dolaşabili-
yorlar İngiltere’de. ‘’V’’ tek 
başına bir devrim. 

Efsane film, efsane replik-
ler: ‘Bu maskenin altında 
bir yüz var ancak benim 
değil. Ne altındaki kaslardan 
daha “ben”dir o yüz ne de 
altındaki kemiklerden. Bu 
maskenin altında etten daha 
fazlası var. Bu maskenin al-
tında bir fikir var ve fikirler 
kurşun geçirmez.’

Film Önerilerim

1- 12 Yıllık Esaret
2- Black
3- Doktor Jivago
4- Kaplumbağalar da Uçar

FİKİRLER KURŞUN 
GEÇİRMEZ
ZEYNEP SENA TUNA - Uluslararası İlişkiler

“İ

V FOR VENDETTA
Yön: James McTeigue / 2005 - ABD, Almanya
Oyuncular: Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Rea
Tür: Aksiyon, Fantastik, Gerilim
IMDB: 8.2
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ilm genç bir yazarın başa-
rı, şöhret, ün ve hırsları 

uğruna neler yapabileceğini 
anlatıyor. 

Hırsızlık sizce yalnızca maddi 
bir karşılığı olan ve suç olarak 
adlandırılan eylem midir? 
Filmi izledikten sonra buna 
karar vermelisiniz. 

Yazar bir anda döneminin en 
iyi birkaç isminden biri olarak 
kabul görmeye başlar. Romanı 
ise dünya çapında tanınan ve 
eleştirmenlerin dahi büyük 
bir hayranlıkla karşıladığı bir 
yapıttır artık. 

Genç bir adamın hayatını, 
hislerini, yaşadıklarını çalmak 
ve bundan ün kazanmak sizce 
ne kadar masum? 

Etkileyici bir Brian Klugman 
ve Lee Sternthal filmi. Kesin-
likle baştan sona sürükleyici, 

hikaye içinde hikaye anlatan 
bir film. 

İnsanın damağında güzel bir 
roman tadı bırakan bu filmi 
izlerken, roman okuyormuş 
gibi hissedeceksiniz. 

Film bittiğinde ise yaşanan-
ları baştan sona yeniden 
kafanızda bir yere oturtmaya 
çalışacaksınız :) 

Keyifli bir film izlemek iste-
yenlere tavsiye ederim.

Film Önerilerim

1- Tatil
2- Anestezi
3- Fight Club
4- Yusuf Üçlemesi (Bal, Yu-
murta, Süt)

990’larda Sierra Leone’de gelişmekte 
olan kaos ve iç savaşın fon oluştur-

duğu Kanlı Elmas,  Güney Afrikalı paralı 
asker Danny Archer ile Mendeli balıkçı 
Solomon Vandy’nin hikayesi. Her iki adam 
da Afrikalıdır, ama geçmişleri ve şartları 
olabildiğince farklıdır. Ne var ki, hayatlarını 
değiştirebilecek pembe bir elması bulmak 
için çıktıkları serüvende yazgıları kesişir. 
Bu kesişmeyle bizi aralarına dahil etmeye 
başlarlar. Yoksulluğun ve büyük değerlere 

sahip olan mücevherlerin birbirleriyle olan 
savaşı haline gelmektedir. 

Filmde elmas endüstrisinin yanı sıra Af-
rika’daki yoksulluğun bir sonucu olarak, 
binlerce çocuk asker problemine de dikkat 
çekilmektedir. Birden fazla durumu içinde 
barındıran bu serüven, sadece mücevhere 
ve değerli olan madenlere karşı bakış açınızı 
değiştirmekle kalmayıp, kölelik hayatıyla da 
içimize dokunuyor. İyi seyirler.

ALDIĞI ÖDÜLLER
Film Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyun-
cu, NAACP Image Ödülü. National Board 
of Review, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 
Ödülü

Film Önerilerim
1- Akıl Oyunları
2- P.K.
3- Patch Adams
4- Forrest Gump

ilm, seksenli yaş-
larında doğup, ge-

riye doğru yaşlanan bir 
adamın hayatını konu 
alıyor. Benjamin Button 
hepimiz gibi zamanı dur-
duramayan bir adamdır. 

Benjamin Button’un 
Tuhaf  Hikayesi 1918 
yıllında Birinci Dünya 
Savaşı’nın bittiği gün 
doğumuyla başlar. 

80 yaşında bir insanın 
sahip olabileceği bütün 
bedensel rahatsızlıklara 
sahiptir fakat kendisi 
zihinsel olarak bir bebek-
tir ve büyümeye başlar. 
O büyüdükçe de bedeni 
gençleşmeye başlar. 

Benjamin Button yaşlı 
bir çocuk olarak hayatına 
başlar ve Daisy’e o vakit 
aşık olur. Benjamin But-

ton’ı tuhaf kılan şey ha-
yatı bedensel olarak ters-
ten yaşamasıdır. Tuhaf 
Hikayesi doğumundan 
ölümüne kadar yazdığı 
günlükten çocukluğunda 
aşık olduğu kadının kızı 
tarafından sayfa sayfa 
okunur. Oldukça sürük-
leyici bir film, izlediği-
nizde şaşıracaksınız :)

ALDIĞI ÖDÜLLER

Oscar’a 13 dalda aday 
gösterildi. 3 dalda Oscar 
aldı: En iyi sanat yönet-
menliği, en iyi makyaj ve 
en iyi görsel efekt.

Film Önerilerim

1- Pi’nin yaşamı
2- Muhteşem Gatsby
3- Kuzuların Sessizliği
4- Cesur Yürek

4

6

5
HIRSLARINIZ SİZİ 
BAŞARIYA ULAŞTIRIR MI?

ELLERİNİZDEKİ 
MÜCEVHER Mİ KAN MI?

SUDE ALTUN - SOSYOLOJİ

ŞEYMA TUNA

İREM İLBAKAN - BESLENME VE DİYETETİK

GENÇLEŞEREK 
YAŞLANMAK

F

1

F

ÇALINTI HAYAT BENJAMIN BUTTON’UN TUHAF HİKAYESİ
Yön: Brian Klugman / 2012 - ABD
Oyuncular: Bradley Cooper, Zoe Saldana, Dennis Quaid
Tür: Dram, Romantik
IMDB: 7.1

Yön: David Fincher / 2008 - ABD
Oyuncular: Brad Pitt, Cate Blanchett, Elle Fanning, Tilda Swinton
Tür: Dram, Romantik, Gizem
IMDB: 7.8

KANLI ELMAS
Yön: Edward Zwick / 2006 - ABD, Almanya
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou
Tür: Aksiyon, Dram, Suç
IMDB: 8.0
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sentepe Mahallesi’ne yapılması 
planlanan proje hakkında bilgi 

veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar, önümüzdeki günlerde ihalesi 
gerçekleşecek yeni proje ile standartla-
rın daha da yukarılara çıkacağını söyledi. 
Yusuf Alemdar, “Bu proje ile Esentepe 
Mahallemiz farklı, modern bir komplek-
se kavuşacak” dedi.
Projenin detayları ile ilgili ayrıntıları da 
paylaşan Başkan Yusuf Alemdar, E-5 yolu 
üzerinde Esentepe  - Sakarya Üniversite-
si giriş kavşağında bulunan yaklaşık 5 

bin m2lik alanda yapılacak düzenleme ile 
Esentepe’nin yeni ticaret merkezine ve 
mahalle meydanına kavuşacağını söyle-
di.
Yusuf Alemdar, proje kapsamında muh-
tarlık binasının da burada hizmet vere-
ceğini ifade ederek ayrıca kapalı pazar 
alanlarının da olacağını ve vatandaşla-
rın yetiştirdikleri ürünlerin satışını yeni 
meydanda yapabileceklerini söyledi. 
Başkan Alemdar, “Esentepe Mahallemiz 
güzel hizmetlerle buluşmaya devam edi-
yor. Doğalgaz çalışmaları tamamlanan 

mahallemizde şimdi sırada hemşehrile-
rimize verdiğimiz bir diğer sözü yerine 
getirme zamanı. Bu proje Esentepe’ye ve 
Serdivan’a değer katacak. Serdivan’ın var 
olan marka değerini daha da yukarılara 
taşıyacak” dedi.
Alemdar; açık otoparkı, sosyal donatı 
alanları, muhtarlık binası ve pazar ala-
nı ile projenin başta bölge esnafı olmak 
üzere, ziraat yapan, üreten ve bunun 
satışını yaparak geçimini sağlayan tüm 
çiftçiler için de son derece önemli oldu-
ğunu söyledi.

    ençlerin bile yapmakta zorlandığı 
Ödemiş İpeği nakışını çift gözlük 

takarak gerçekleştiren 68 yaşındaki Şe-
rife Çiçek ilgi odağı oldu.Öğrenmenin ve 
üretmenin yaşı olmadığını, önemli olanın 
insanın içindeki azim olduğunu bizlere bir 
kez daha gösterdi.
Serdivan Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa ger-
çekleştirdiği meslek edindirme kursları-

nın Kuruçeşme Mahallesi’ndeki yılsonu 
sergisinde  kursiyerler misafirlere yöresel 
lezzetlerin yanı sıra Boşnak mutfağına 
özgü Boşnak Böreği de ikram etti.
Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği 
sergi açılışına, Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar’ın yanı sıra, milletvekili 
adayları ve Sakarya Muharip Gaziler Der-
neği Başkanı Erol Demir ve dernek üyeleri 
de katıldı.

Esentepe’ye Yakışır
Yeni Bir Meydan

Çalışmanın Yaşı Yok

E

G

Kazımpaşa ve Bahçelievler’den sonra şimdi sıra Esentepe’de.

68 Yaşında Çift Gözlük Takarak Üretmeye Devam Ediyor 

HABER
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illere destandır Anadolu’nun misa-
firperverliği. Yüzyıllardır kimsin, 

nereden geliyorsun diye sormaz, açar kol-
larını basıverir bağrına gelen herkesi.

Yine bu şekilde, 1925 yılındaki Türk-Bul-
gar ikamet sözleşmesi ile birlikte on bin-
lerce aile göç etti topraklarımıza. Yurdun 
dört bir yanına dağılan Bulgaristan göç-
menleri bir arada yaşamayı tercih ettiler 
çoğu yerde. 

Bu sıralarda yolu, Sakarya Serdivan’ın bir 
köşesinden geçen beş aile, doğasına hay-
ran kaldıkları o küçük köye yerleşme ka-
rarı aldılar. 

Gel zaman git zaman bu beş hanenin ora-
da olduğunu duyan Bulgaristanlılar da 
köyün yolunu tuttular.

İşte Beşevler Köyü’nün hikâyesi böyle 
başladı. Gerçi artık mahalle oldular ama 
biz oralara köy demeye devam edelim. 

Tamamı Bulgar göçmenidir köyümüzün. 
Köy, 1999 Adapazarı depreminden sonra 
nüfus patlaması yaşamış, Türkiye’nin her 
yerinden göç almaya başlamış. Tarım ve 
hayvancılıkla geçimini sağlayan köyün, 
ekonomik durumu oldukça iyi görünüyor. 

Orada bulunduğumuz süre zarfında bizi 
çok iyi ağırlayan köy halkı, her fırsatta 
misafirperverliğini gösterdi ve unutama-
yacağımız bir gün yaşamamıza vesile ol-
dular.

Sokakta koşup oynayan çocuklar, her 
evin kapısında bulunan köpekler, tavuk-
lar, sesi uzaklardan duyulan traktörlerle 
tam köy hayatı var burada. 

Havasının temizliği ayrı cezbediyor, do-
ğasının yeşilliği ayrı. 260 haneli ve 1300 
nüfuslu bu köyü, İstanbullular, iş hayatı-
nın stresinden, metropolün kalabalığın-
dan uzaklaşmak için uğrak mekân haline 
getirmiş. 

Köyün zirvesine yapılmış olan, ismiyle 
müsemma Zirve Piknik, hem çiftlik ve 
piknik alanı hem de restorant olarak işle-
tilerek köye turist çeken güzel bir mekan.

Üniversiteliler Köyüne Dönüyor

Beşevler köyündeki ziyaretimiz süresince 
halk bize eşlik etti ve bilgi almamıza yar-
dımcı oldu. Köy kahvesine de gittik, muh-
tarlıkta da oturduk, camide de soluklan-
dık. Dikkatimizi çeken hususlardan biri, 
eğitim seviyesinin gayet iyi olmasıydı. 
İnsanlar çocuklarının okuması için 

DOSYA

BEŞEVLER 
KÖYÜ

Serdivan’ın Saklı Cenneti: 

Serdivan’ın Şehir Kültürü Gazetesi olarak bun-

dan sonraki her sayıda bir köy tanıtım yazısı ha-

zırlamayı hedefliyoruz. İlk durağımız Beşevler.

D

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com
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gerekli tüm ortamı hazırlıyor, üniversite 
için başka şehirlere giden çocuklarıyla 
gurur duyuyorlar. 

İşin enteresan tarafı da, okullarını bitiren 
gençlerin okudukları yerde kalmayıp, 
köylerine geri dönüp buraya hizmet et-
meleri.

Beşevler Eski Camii

Beşevler Eski Cami 1964 yılında köy hal-
kının kendi çabalarıyla yapılmış. Sakar-
ya’nın da en eski camilerinden biri sayı-
lan bu camii adını, köyde sadece 5 hane 
bulunduğu için beşevler ismi verilen kö-
yünden almış. 

Küçük, samimi bir cemaate sahip ve bunu 
halen devam ettirmekte. Köyün yerlisi 
Bulgar göçmenlerinin iç içe kenetlenmiş, 
samimi sıcak insanlarının oluşturdu-
ğu cami cemaatinden imam da oldukça 
memnun. Aynı zamanda TRT’nin Ana 
Ocağı programının birkaç çekimini bu şi-

rin küçük camide gerçekleştirmişler.

Şuan yapım aşamasında olan yeni bir 
cami daha var köyde, daha büyük, daha 
günümüz mimarisine göre tasarlanan ca-
minin kurban bayramından sonra cemaa-
ti ile buluşması planlanıyor. 

Köylülerden aldığımız bilgilere göre, cami 
hayırsever bir iş adamı olan aynı zaman-
da da Beşevler köylüsünden Hacı Ahmet 
Albeni’nin oğlu Selami Albeni tarafından 
yaptırılmakta.

Buraya Yerleşilir

Yeni neslin fabrikalarda, devlet vazifele-
rinde, özel sektörlerde çalışmasından do-
layı çiftçilik ve hayvancılık faaliyetleri bir 
hayli gerilemiş. 

Yeni Büyükşehir yasalarının yürürlü-
ğe girmesiyle köy statüsünden mahalle 
statüsüne geçmiş olmasının da payı var 
bunda. Ancak hiçbir şey buranın tam an-

lamıyla bir doğa harikası olduğunu değiş-
tirmiyor. 

İnsanda buraya yerleşip küçük şirin hay-
vanlara bakma arzusu uyandıran bu köye 
bir kez dahi olsa herkesin gelmesi gereki-
yor. 

Biz Serdivan Ajans olarak Beşevler’i çok 
sevdik. Yolunuz düşerse uğramanızı tav-
siye ediyoruz. 

BEŞEVLER KÖYÜ

‘
‘

‘
‘

Köyün zirvesine yapılmış 
olan, ismiyle müsemma 

Zirve Piknik, hem çiftlik ve 
piknik alanı hem de resto-
rant olarak işletilerek köye 

turist çeken bir güzel 
mekan.
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SOSYAL MEDYA

tweet
seçkisi Facebook’tan 

Bir Yenilik Daha

Periscope 
İle Artık 
Herkes Canlı 
Yayında

Yanlış E-Posta Göndermek
Tarihe Karışacak

Milyar kullanıcıya sahip sosyal 
medya devi Facebook, ku-

rulduğu günden beri sahip olduğu 
özelliklere yenilerini eklemeye devam 
ediyor.

2004’te kurulan ve hala dünyanın 
en çok kullanılan sosyal medya ağı 
olarak bilinen Facebook, popülarite-
sini korumak için her gün bir yeni-
likle daha karşımıza çıkmaya devam 
ediyor. 

Geçtiğimiz yıllarda görüntülü arama 
özelliği getirerek adından çokça söz 
ettiren ağ, bu kez “önerilen gönderi-
ler” özelliğini kullanıcılarına sundu. 

Bu özellik, kullanıcının yapmış 
olduğu eski paylaşımlarından, şuan 
ki gündemle ilgili olanlarının, isteği 
doğrultusunda yeniden aktif hale 
getirilmesini sağlıyor. 

Şirket, bu özelliğin, test ederken yar-
dım aldığı gönüllü 
kullanıcılardan 
tam not aldığı-
nı belirterek 
ağlarına 
eklediklerini 
belirten açık-
lamalarda 
bulundu.

eriscope, Kayvon 
Beykpour ile Joe 

Bernstein tarafından 
geliştirilmeye başlanan 
mobil canlı yayın uygu-
lamasıdır.

Mart 2015’te Twitter 
tarafından 50 ila 100 
milyon dolar arasında 
bir tutar ödeyerek satın 
alınan Periscope, 
iOS ve Android 
işletim sistemi 
destekli mobil 
cihazlarda 
kullanılabil-
mektedir

oogle, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 
e-postaları ‘geri al’ seçeneğini resmen aktif hale 

getirdiğini belirtti. Bu yeni içerik sayesinde gönderi-
len bir e-posta kullanıcının belirlediği kısa süre içeri-
sinde geri alınabilecek.

Bir süredir deneysel olarak kullanılan bu özellik, test-
leri geçerek varsayılan bir seçenek haline geldi. İçeriği 
aktif etmek için ilk olarak Gmail ekranında sağ üst 
köşedeki araçlar ikonuna tıklamak, ardından ‘Ayarlar’ı 
seçmek gerekiyor. Açılan pencerede ‘Göndermeyi geri 
al’ seçeneği bulunuyor. 

Burada e-postayı 5, 10, 20 ve 30 saniye içinde geri 
alma seçenekleri yer alıyor. Seçim yapıldıktan sonra 

en aşağıda ‘değişiklikleri kaydet’ tuşunun 
tıklamanız yeterli.

Değişiklikler kaydedildikten sonra, 
her e-postanın gönderilmesinin ardın-
dan ekranın üzerinde ‘Geri al’ seçene-
ği de otomatik olarak beliriyor.

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com

1.4

P

G



21SerdivanAjansTemmuz2015

SOSYAL MEDYA

eçtiğimiz günlerde oldukça radikal 
bir karar alıp hesaplarını kapatan, 

100 binden fazla takipçisi olan 
@olumvarhaci hesabının sahibiyle sos-
yal medya hakkında ufak bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Kendine has “hacı” üslu-
buyla sorularımızı yanıtladı ve hesabını 
kapatmasının nedenlerinden de bahset-
ti. Kendisine bu samimi sohbetinden 
dolayı teşekkür ediyoruz.

Sosyal medya serüvenini kısaca 
anlatır mısın?

Sosyal medya ilk olarak Viyana’da başla-
dığım, sonrasında İstanbul’da kendi ide-
olojimize yakın arkadaşlarla grup haline 
geldiğimiz ve o mecradaki eksikliğimiz-
den ötürü bulunmamız gerektiğini dü-
şünüp ehemmiyet verdiğimiz bir alan-
dı. İlk bu isim de; “es gibt den tod” yani 
“ölüm var hacı” sloganlaştırılıp t-shirt 
olarak basıp dağıtmamızla başladı. Yurt 
dışında yaşayan gevur kardeşleri ür-
kütmek ve kendine getirmek için ölüm 
var yazılı tişörtler giyerdik, onlar da 
bizi görünce kaçardı, özellikle yaşlılar :)

Sosyal medyanın sana kattıkları ve 
senden götürdükleri nelerdir?

Yaklaşık olarak 3 sene boyunca geldiği-
miz nihai noktada bize kattıkları, biz-
den götürdüklerinin yarısı bile etmi-
yordur. Devletin kapıları ardına kadar 
açılırken diğer taraftan fenomen’e kız 
vermeyiz diyorlar. :) Kültürel manada 
tüm değerler “o güzel abiler o güzel mer-
cedes’lere binip gittiler” gibi başlayan 

furyalarla yitti. Her şey hazırdan yen-
di, ta ki ayet ve hadislere gelene kadar. 
Mizah malzemesinin önünü alamadık. 
İnsani ilişkiler ve kadın-erkek ilişkile-
rinden bahsetmiyorum bile. Normal 
zamanda 20 senede bozulmaya uğra-
yabilecek bir reel ortam, sosyal medya 
sayesinde 6 ayda yerle bir olmuştur.

Ne kadar zamanını alıyor?

Uzmanlar her 15 dakikada bir telefon-
larımızı kontrol ettiğimizi söylüyor 
(akıllı olanlar), bence her 15 dakikada 
bir, kontrol etmeyi bir-iki saniyeliğine 
bırakıyoruz :) Evet Büşra mesela ben 
bu konuşmayı yaparken bile senin elin 
telefonunda. Bırak onu da işine odak-
lan bu gazetenin yetişmesi gerekiyor.

Bir fenomen olarak diğer kullanıcı-
lara önerilerin nelerdir?

Bir fenomen olarak sosyal medya kulla-
nan kimselere önerim benim yaptığım 
gibi artık hesaplarını kapatmak olabilir 
:) Kazanımlar kaybettiklerimizin asla 
yerini tutmuyor. Çocuklarını düşünen 
bir ailenin, bu ülkeyi terk edip kırsal 
alanlara, internetin bilinmediği bölgele-
re hicret etmesi gerekmekte. Ölüm Var. 
Unutmayın Unutturmayın!

G

“O Güzel Abiler O Güzel 
Mercedes’lere Binip Gi� iler”

fenomen 
röportajları
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ilecek gidebileceğiniz ne-
zih, yeşillikler içerisinde, 

üstelik Sapanca’nın eşsiz manza-
rasına sıfır bir mekan mı arıyor-
sunuz? İşte tüm aradıklarınıza 
cevap verecek bir yer: Serdivan 
Gölpark. 

Sonda söyleyeceğimizi başta söy-
leyelim: Serdivan Gölpark, sizlere 
yeşillikler içerisinde, göl manza-
rası eşliğinde dostlarınızla kaliteli 
vakit geçirmeniz için tüm imkan-
ları sunuyor. 

Güzel ilçemiz Serdivan’ın Sapan-
ca’ya bakan kısmında, Serdivan 
Belediyesi tarafından düzenlenen 
bu yer, doğa tutkunları için biçil-
miş kaftan. 

Doğanın bütün tabii güzellikle-
rine dokunmadan hazırlanan bu 
mekan, siz doğa severleri göl ve 
yeşillikle buluşturuyor. Burası si-
zin için şehrin yoğunluğundan ve 
yorgunluğundan bir kaçış, bir ne-
fes alış mekanı olacak. 

Sevdiklerinizle yürüyüş yapabi-

leceğiniz, hem şehrin merkezin-
de hem de şehrin gürültüsünden 
uzak, sakin, dinlendirici, göl man-
zarası ve temiz havasıyla vazge-
çilmeziniz olmaya aday. Bu güzel 
mekanın etkileyici, iç açıcı man-
zarasına ve de büyüsüne kapılma-
mak mümkün değil.

İster bisikletinizi alıp ufak bir ge-
ziye çıkın, ister doğa yürüyüşünü-
zü yapın, isterseniz de aileniz ve 
dostlarınızla birlikte piknik yapa-
rak güzel bir hafta sonu geçirin. 
Bütün bunları yapabileceğiniz ve 

aynı zamanda saatlerce yolculuk 
yaparak uzaklara gitmenize gerek 
kalmadan, elinizin altında olan, 
sizin için hazırlanmış bir mekan 
var. 

Fotoğraf Tutkunlarının Ob-
jektifinden Kaçmayacak Bir 
Yer

Serdivan Gölpark, fotoğrafçıların 
uğrak mekanlarından. Özellikle 
bahar ve yaz aylarında oluşan eş-
siz doğa manzarasını fırsat bile-
rek Gölpark’a gelen fotoğrafçılar, 

Şehrin Yeni Gözdesi:

SERDİVAN GÖLPARK
Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com

A

KAPAK
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kendilerini geliştiriyorlar. 

Geçtiğimiz dönemlerde, Serdivan 
Fikir ve Sanat Akademisi’nde fo-
toğraf dersleri veren sanatçı Nev-
zat Yıldırım da, fotoğraf sanatının 
inceliklerini öğrenen öğrencileri 
ile birlikte fotoğraf çekmek için 
Gölpark’ı tercih etti. Kursiyerler 
teorik bilgilerini burada uygula-
maya döktüler.

Yeşillikler içerisindeki gölü,  is-
keleleri ve rengârenk laleleri ile 
Serdivan Gölpark’ın güzelliklerini 
objektiflerinde ölümsüzleştiren 
genç fotoğrafçılar, sanatçı Nevzat 
Yıldırım’ın kurguladığı mizansen-

leri toplu olarak fotoğraflama fır-
satı buldu.

Doğa Sporlarının Yeni Adresi

Yine geçtiğimiz aylarda, “Sakar-
ya Oryantiring İl Birinciliği” mü-
sabakalarına ev sahipliği yaptı. 
Federasyon yetkilileri tarafından 
yarışma öncesi belirlenen etapla-
ra yerleştirilen hedefleri en kısa 
sürede bulmak için, 170 öğrenci 
kıyasıya bir yarışa girdi. Serdi-
van Belediyesi’nin de destekle-
diği oryantiring müsabakalarına 
ilgi büyük oldu. Günün sonunda 
dereceye girenler ödüllendirildi. 
Ailelerin de eşlik ettiği programın 

bitiminde, tüm katılımcılar Göl-
park’ın keyfini çıkardılar.
Serdivan Gölpark’a İlgi Büyük

Sakaryalılar kadar, komşu iller-
den de büyük rağbet gören, özel-
likle Ramazan Ayı’nın başlaması 
ile birlikte iftar yapmak için ter-
cih edilen Serdivan Gölpark’a, 
hafta sonu vatandaşların ilgisi 
yoğun oluyor.

Gölpark, 2014 Ramazan’ında 15 
bin kişi tarafından ziyaret edil-
mişti. Bu Ramazan’da da iftar 
sofraları kuruluyor, mangallar ya-
kılıyor. 

Büyük ziyafeti, doğa harikasıy-
la buluşturan Serdivan Gölpark 
iftar sonrasında da katılımcıları 
ağırlıyor. 

Göle paralel olarak ilerleyen 2 
km’lik yürüyüş ve bisiklet yolu ise 
spor ve yürüyüş yapmak isteyen 
vatandaşlar tarafından iftar son-
rası en çok tercih edilen alan oldu.  

Serdivan Gölpark, serin göl hava-
sı ve göl manzarası ile Ramazan 
boyunca hizmet vermeye devam 
edecek.

KAPAK
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TAKVİM

TEMMUZ TAKVİMİ

Mussolini’nin Papa ile anlaşma-
sı sonucunda Vatikan kurul-
du. Roma’da bulunan devlet Kato-
lik mezhebinin yönetim merkezidir.

Çeçenistan kuruldu. Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra 
azınlık konumundaki Çeçenler sa-

vaşarak kendi cumhuriyetlerini ilan 
etmişlerdir. Günümüzde hala Rusya 
ile savaş içindeki bu devlet direnişini 

sürdürmektedir.

Kıbrıs Barış Harekatı 
başladı. Türkiye ve Yuna-
nistan arasında gerçekleşen 

harekat kesin Türk zaferi ile 
sonuçlanmıştır. Zafer sonucunda 

adanın kuzey kısmı tamamen 
Türklerin eline geçmiştir.

Muhammed Mursi’ye darbe. Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhur-
başkanı Muhammed Mursi’nin görevine Genelkurmay Başkanı 
Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri tara-
fından el konulmuştur. Tüm Dünya’nın sessiz kaldığı olayda yüz-
lerce insan katledildi, binlerce insanın evi bombalandı. Muham-
med Mursi de dahil 529 kişinin idamına karar verilen darbeydi, 
gerçekleştirenler amaçlarına ulaşmak üzereler.

İkinci Yeni şiir akımının öncülerinden, Kınar 
Hanımın Denizleri, Yort Savul, Bakışsız Bir 

Kedi Kara eserlerinin sahibi Ece Ayhan 
öldü. Şair, beyin tümörü hastalığına yaka-

landıktan kısa bir süre sonra İzmir’de hayata 
gözlerini yumdu.

Jean-Jacques Rousseau öldü. Ünlü 
Siyaset Felsefecisi Rousseau, aynı za-

manda iyi bir edebiyatçı ve müzisyendi. 
En ünlü eseri Toplum Sözleşmesi’nin 

fikrî merkezinde şunlar yer alır: “Genel 
kanaatin yönlendirmesi ile belirlenen 
otorite ve bireylerin konumları, bütü-
nün bölünmez parçaları ve bireylerin 

grupla ortaklığı 
temelinde birleşir.”

“o sahibinin sesi gromofonlarda çalınan şey 
incecik melankolisiymiş yalnızlığının..”

7 Temmuz 
1929

3 Temmuz 
1991 20 Temmuz 

1974

3 Temmuz 
2013

13 Temmuz 
2002

2 Temmuz 
1778

7 Temmuz 
1980

İran’da İslam Devrimi’nden sonra 
Şeriat yasalarına uygun yönetimin 
başlangıcı. İslam Devrimi, İran’ın 
Muhammed Rıza Pehlevi lider-
liğindeki bir anayasal monarşi-
den, Ayetullah Ruhullah Humeyni 
yönetiminde İslam hukuku ve Şiî 

mezhebi görüşlerini esas alan Şeri-
at Cumhuriyeti kurulmasına dönü-

şen popüler hareketin adıdır. ‘‘
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‘‘‘
Napolyon Mısır’ı 

işgal etti. Bu tarihte Fran-
sızlar Mısır’ı ele geçirmiş 
ancak onu elde tutmayı 

başaramamıştır.

Kemal Sunal öldü. Tük sine-
masının en önemli isimlerin-

dendir. Nam-ı diğer “İnek Şaban”, 
1964’ten beri hafızalarımıza kazınan, 
gerek güldüren gerek hüzünlendiren, 
çoğu zaman düşündüren filmleri ile 

evlerimize konuk olmaya hâlâ devam 
ediyor.

1. Dünya savaşı başladı. 
Milyonlarca insanın öldüğü, 

yaralandığı, esir ve kayıp oldu-
ğu savaşta sorunlar çözüleme-
miş, dünyayı olumsuz etkileye-
cek ideolojiler ortaya çıkmıştır.

Meksika’da oynanan Dünya 
Futbol Şampiyonası’nda, Batı 
Almanya’yı 3-2 yenen Arjan-

tin, kupanın sahibi oldu.

İlk tüp bebek İngiltere’de 
doğdu. Louise Joy Brown, 
25 Temmuz 1978’de İngil-

tere’de dünyaya geldi.

ABD Başkanı Dwight Eisen-
hower tarafından NASA ku-

ruldu. Daire, 1 Ekim 1958 tari-
hinden itibaren askeri amaçlardan 

ziyade sivil alanda barışçıl bir 
şekilde faaliyet göstermeye başla-

mıştır.

2. Meşrutiyet’in ilanı. Osmanlı 
Anayasası’nın, 29 yıl askıda kal-
dıktan sonra, 24 Temmuz 1908’de 
yeniden ilân edilmesiyle başlayan ve 
Mebuslar Meclisi’nin Mehmed Vah-
dettin tarafından 11 Nisan 1920’de 
tasfiyesiyle sona eren dönemdir.

Kafka doğdu. Modernizm akı-
mının öncüsü olan roman ve öykü 

yazarı bugün hala çok konuşulan ve 
okunan, suç, özgürlük, yabancılaş-

ma, sorumluluk konularını 
ele aldığı eserler 

bırakmıştır.

Haçlılar Kudüs’ü zaptetti. 
Fâtımî Devleti toprağı Kudüs’ün 

IV. Raymond önderliğindeki Haçlı 
ordusu tarafından kuşatılması-
dır ve ele geçirilmesidir. Savaşın 
ardından burada Kudüs Krallığı 

kurulmuştur. 

1 Temmuz 
1798

29 Temmuz 
1958

23 Temmuz 
1908

3 Temmuz 
2000

28 Temmuz 
1914

2 Temmuz 
1986

25 Temmuz 
1978

3 Temmuz 
1883

15Temmuz 
1099

hatırlamak 
güç verir 

insana
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SİNEMA

BU AY 
VİZYONA 

GİRECEK 4 FİLM

1

3

2

4

• Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2015
• Yapımı: 2014 - Danimarka
• Yönetmen: Kristian Levring
• Oyuncular: Eva Green, Jeff rey Dean Morgan, Mads 
Mikkelsen
• Tür: Western
• Süre: 100 dk

Film, 1870’li yıllarda hemen hemen her alanda dün-
yanın merkezine oturan ülkelerden birinde geçiyor: 
Amerika Birleşik Devletleri. Hikayenin kahramanı 
olan göçmen kendinden beklenmedik bir şekilde 
hareket ederek ailesini öldüren katili soğukkanlılık-
la öldürerek intikamını alır. Buna kızan çeteyle tek 
başına yüzleşmek ve savaşmak zorunda kalacaktır.
Oldukça etkileyici görüntü işçiliği ve atmosferi ile 
türün meraklılarına hitap edecek bir western örneği 
olmayı hedefl iyor.

• Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2015
• Yapım: 2014 - Fransa
• Yönetmen: Anne Fontaine
• Oyuncular: Gemma Arterton, Jason Flemyng
• Tür: Dram, Komedi, Romantik
• Süre: 99 dk

Sevimli bir aşk macerası bu ay sizlerle. Martin, 
Gustave Flaubert hayranı eski bir Parislidir. Nor-
mandiya kasabasında pastane işleten Martin, bir 
İngiliz çiftin kendisine yakın bir çifl iğe taşındığını 
öğrenir. Üstelik bu çift isimlerini birer Flaubert 
kahramanı olan Gemma ve Charles Bovery’den 
almıştır. Sadece ismen değil yaşayış ve hal tavırları 
olarak da dikkat çekicidirler. 

• Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2015
• Yapımı: 2014 - ABD
• Yönetmen: Jean-Baptiste Leonetti
• Oyuncular: Mchael Douglas, Jeremy Irvine, Ronny Cox
• Tür: Gerilim
• Süre: 95 dk

Gerilim severlere müjde! Oyunu kurallarına göre 
oynayan zengin, gözüpek ve acımasız iş adamı Madec 
ve çölde avlanmak isteyenlere rehberlik hizmeti ve-
ren Ben’in yolları, küçük bir av gezisinde kesişir. Her 
ikisi de bu ilginç ve çetin avcılık gezisi için Mojave 
Çölü’ne taşınır ve esaslı bir kovalamacaya dönüşecek 
olan bu süreç için kollarını sıvarlar. 

50 derece sıcağın altında çetin bir takip başlar. Bu 
serüveni izlemek isteyenler beyazperde karşısına 
geçmeye hazırlansın.

• Vizyon Tarihi: 31 Temmuz 2015
• Yapım: 2015 - ABD
• Yönetmen: Christopher McQuarrie
• Oyuncular: Tom Cruise, Jeremy Renner, Alec Baldwin
• Tür: Aksiyon, Macera
• Süre: 100 dk

Tom Cruise alışık olduğu Ethan Hunt karakterine 
geri dönüyor. Ethan ve beraberindeki ekibi şimdiye 
kadarki en imkansız göreve çıkacak. IMF’i ortadan 
kaldırmayı hedefl eyen uluslararası dolandırıcılık 
örgütü Sendika’nın kökünü kazımak için yola çıkan 
Görevimiz Tehlike ekibi, bu süreçte organizasyonun 
da hedefi haline gelirler. 

İNTİKAM
The Salvation

AŞKIN DİLİ
Gemma 
Bovery

TEHLİKELİ
OYUN
Beyond The 
Reach

GÖREVİMİZ
TEHLİKE
Mission: Impossible 
Rogue Nation
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akarya’da Sosyal Sorumluluk  
Projeleri ile dikkat çeken Serdivan 

Park AVM, projelerinin arasına bir 
yenisini daha ekledi. “Saklama Pay-
laş” sloganıyla AVM’de bulunan kitap 
ve oyuncak paylaşım kumbarası ile 
yaklaşık 1.700 kitap ve 650 oyuncak 
toplandı. 

Büyükesence Ortaokulu’nda İl Milli 
Eğitim Şube Müdürü Ahmet Altın, 
Erenler Milli Eğitim Şube Müdürü 
Ayhan Ersoy, Serdivan Park AVM 
Yatırımcısı Beyza Kocabıyık ve Ser-
divan Park AVM Müdürü Birol Mut-
lu’nun katılımları ile kütüphane 
açılışı gerçekleşti. Kütüphane kırmızı 

kurdele kesimiyle kapılarını minik 
misafi rlerine açtı. 

Yeni Etkinliklerin Müjdesi

Serdivan Park Alışveriş Merkezi Rek-
lam ve Pazarlama Uzmanı Elif Güllü 
ile yaptığımız kısa söyleşide yeni proje 
ve etkinliklerin olacağına dair müjdeyi 
aldık.

Elif Güllü Sosyal Sorumluluk projeleri-
nin sayısını arttırmak istediklerini ve 
Serdivan Park AVM’nin önümüzdeki 
dönemlerde Sosyal Sorumluluk Pro-
jelerine yenilerini ekleyip Sakarya’da 
sosyal sorumlulukta öncü olmaya 

devam edeceklerini söyledi. Bunun 
yanında daha önce yaptıkları Ajda Pek-
kan, Sıla, Murat Boz, Gülşen ve daha 
birçok ünlü ismi getirdiklerini, bundan 
sonrada konserlerinin hız kesmeden 
devam edeceğini belirtti. 

Son zamanlarda AVM’ye açılan 
Starbucks, H&M, Madame Coco gibi 
mağazalara yenilerinin ekleneceğini 
belirtti. 

Son olarak Elif Güllü, her şeyin en 
iyisini halkımıza sunmaya devam ede-
ceklerini ve bundan mutlu olduklarını 
söyledi. 

erdivan Belediyesi ve İlçe Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 

ortaklaşa gerçekleştirdiği meslek 
edindirme kursları yılsonu sergilerinin 
sonuncusu Beşevler’de gerçekleşti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar, Beşevler’de ilk kez açılan 
meslek edindirme kursundan başarıyla 
mezun olan tüm kursiyerlere hayırlı 
olsun temennisinde bulundu. 

Yusuf Alemdar, gittiği her kursta 
kursiyerlerden aynı şeyi rica ettiğini 
bugün de bu isteğini yineleyeceğini 
belirterek, 

“Tüm kursiyerlerimizden isteğim, 
emeklerinizi kendinize saklamayın. 
Tecrübe kazanarak ve kendinizi 
yetiştirerek yaptığınız eserlerin satışını 
gerçekleştirin. Yaptığınız ürünleri bu 
sayede hem kullanıma sunun hem 

de ekonomik olarak aile bütçenize 
katkıda bulunun. Biz her zaman 
yanınızda olmaya devam 
edeceğiz. Siz yeter ki 
isteyin, adım atın, 
biz ürünlerinizi 
satışa 
sunabilmeniz 
için de üzerimize 
düşeni yapmaya 
hazırız” dedi.

SERDİVAN PARK AVM’DEN MİNİK 
ÇOCUKLAR İÇİN KÜTÜPHANE

S

S

HABER

Artık Herkesin Sevdiği 
Bir Mesleği Olacak

Aile Bütçesine Destek 
Serdivan Belediyesi’nin 

Meslek Edindirme Kurslarından
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Editör’den

2. Sayının heyecanı ile sizlerle tekrar birlik-
teyiz. İlk sayımızın ardından gelen tebrik ve 
memnuniyet ifadeleri bizi ziyadesiyle mutlu 
etti. Tüm öneri ve eleştirilerinizi 
serdivanajans@gmail.com ‘a beklediğimizi 
tekrar bu vesileyle hatırlatalım.

Bu sayımızda, sayfalarımızı Sait Faik 
portresi ile açıyoruz. Sakarya’nın yetiştir-

diği önemli kişileri tanımaya ve tanıtmaya 
devam edeceğiz. Klasikleşen sayfalarımız-
dan olmaya teşne olan “Öğrenci Gözüyle 
Serdivan” köşemizde, şehrimizde yaşayan 
üniversite öğrencileri ile yaptığımız kısa 
söyleşileri yayınlıyoruz.

Bu ayın röportajını usta yazar Sadık Yal-
sızuçanlar ile yaptık. Keyifl i okumalar 

dileriz. Temmuz sayımızda iki ayrı dosya 
çalışmamız var, biri Ramazan Okulu, diğeri 
Beşevler Köyü ile alakalı. Her ikisi de ilginizi 
bekliyor. Kitap&Film ekimiz yine dolu dolu. 
Bu sayımızda bazı yeni köşeler dikkatinizi 
çekecektir. Ağustos ayında 3. sayımızla kar-
şınızda olmayı umuyoruz, şimdiden hayırlı 
bayramlar dileriz.

erdivan Belediyesi ve 
İlçe Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü tarafından yaz 
tatiline giren öğrencilere yö-
nelik hazırlanan ücretsiz yaz 
okullarında futbol branşını 
seçen öğrenciler yeşil sahada 
çalışmalara başladı.

7-12 yaş arası 250 öğrenciden 
oluşan gruplar, 6 antrenör 
tarafından çalıştırılacak. 
Serdivan Stadı’nda yapıla-
cak antrenmanlar Pazarte-
si, Çarşamba, Cuma olmak 
üzere haftanın üç günü ve 
21 Ağustos’a kadar devam 
edecek. Çocukların fi ziksel 
gelişimi için çok önemli olan 
aktivitelerin zihinsel gelişime 
de yardımcı olduğunu söy-
leyen antrenörler, ilk gün 
eğitimlerde son derece istekli 

olan çocuklar için futbol oku-
lunun hem kendilerini geliş-
tirmeleri hem de yeteneklerini 
keşfetmeleri için önemli bir 
fırsat sunduğunu belirttiler. 
Yaz okuluna büyük istekle 
katılım gösteren çocuklara, 
Serdivan Belediyesi tarafından 
forma, şort ve tozluk hediye 
edildi.

Yüzme Branşına da Yoğun 
İlgi

Yaz Spor Okullarındaki 5 dal-
da açılan kurslardan diğerleri-
ne olduğu gibi yüzme branşına 
da katılım yoğun oldu. Konu 
ile ilgili Serdivan Belediye-
si’nden yapılan açıklamada, 
5 branşta açılan kurslardan 
yüzme branşına ilginin yoğun 
ancak kontenjanların da yeter-

li olduğu belirtildi. Yaz okulu-
na katılan öğrenciler, ailelerin 
zor durumda kalmaması için 
kardeşler ve uygun zaman 
dilimleri gözetilerek gruplara 
ayrıldı. Grupları belirlenen ve 
kayıt işlemleri tamamlanan 

öğren-
cilere 
Serdivan 
Belediyesi tara-
fından spor çantası, tişört ve 
şort hediye edildi.

SERDİVANLI ÇOCUKLAR
YAZ SPOR OKULUNDA

7-12 yaş arası 250 öğrenciden oluşan 

gruplar, 6 antrenör tarafından çalıştırılacak.

S

SPOR


