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işisel Yaşamı

1952 yılında Sakarya’nın 
Hendek ilçesinde dünyaya 
geldi Ga� ar Okkan. İlk ve or-
taokulu burada tamamladık-
tan sonra Ankara Polis Ensti-
tüsü’ne girdi ve 1970 yılında 
görevine başladı. Ege Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si mezunu olan Okkan, İzmir, 
Eskişehir, Urfa ve 1993’de 
Mehmet Ağar’ın Emniyet Ge-

nel Müdürlüğü döneminde 
Kars’ta görev yaptıktan sonra 
Diyarbakır Emniyet Müdür-
lüğü’ne atandı. 

Kars Emniyet Müdürü iken, 
Diyarbakır gibi yıllarca PKK 
ve Hizbullah terörünün ve 
aşırı göçün ağır sonuçlarını 
yaşayan bir ile emniyet mü-
dürü olarak atandı. Hüseyin 
Velioğlu’nun İstanbul Bey-
koz’daki villasına yapılan bas-
kında büyük rolü vardı. 

İlklere İmza Attı

Ga� ar Okkan, Hizbullah’ın 
çökertilmesinde çok önem-
li bir rol oynadı. Kadın po-
lisler Diyarbakır’da ilk kez 
onun emriyle sokağa çıktılar, 
trafiği yönettiler. İki küçük 
otomobil aldı Ga� ar Okkan. 
Mavi-beyaza boyattı. İkişer 
kadın polis görevlendirdi. Bir 
otomobil kaybolan çocukları 
toplayıp ailelerine teslim etti, 
diğeri de yürümekte zorlanan 

yaşlılara yardım etti. Havaa-
lanındaki kadın polisler yaşlı 
yolcuların bilet işlemlerini 
yaptı, uçağa kadar götürdü. 
Havaalanına tekerlekli san-
dalye aldırdı. Okkan’ın ilkle-
rinden biri de şehrin kritik 
noktalarına kurdurduğu ka-
meralardı. Gece yarılarına 
kadar makam odasındaki dev 
ekranda sokakları izlerdi. 

Evli ve iki çocuk babasıydı 
Okkan. Son Emniyet Mü-
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PORTRE

O GERÇEK 
BİR KAHRAMAN

K

Cenaze töreninde on binlerce Diyarbakırlı, teröre lanet okuyarak yürüdü. 
Gözyaşları sel oldu. “Gaff ar’a uzanan eller kırılsın, katiller bulunsun, hesap sorulsun!” 

sesleriyle Diyarbakır inliyordu.

Narin Akgül naringul@gmail.com
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dürleri Kararnamesi’nde 
ismi İstanbul için geçmişti. 
Hükümet içinden Diyarba-
kır’da büyük başarı gösteren 
Okkan’ın İstanbul’a atanma-
sı için yoğun baskı gelmişti. 
Ancak İçişleri Bakanı Sadet-
tin Tantan, “Diyarbakır’da 
başarılı işler yapıyor, onlara 
devam etsin” demişti. Okkan 
aynı zamanda Diyarbakırspor 
Kulübü Başkanı olarak sporla 
yakından ilgilenmiş ve halkla 
iç içe yaşamıştır.

24 Ocak: Tarihe “Kara 
Gün” Olarak Geçti.

Yaralı polis: Merkez! Merkez 
saldırıya uğradık.

Merkez: Olay yeri neresi?

Yaralı polis: Şehitlik Mevkii

Merkez: Zaiyat var mı? Zaiyat 
var mı?

Yaralı polis: Şehitlerimiz var.

Merkez: 3310’un durumu ne?

Yaralı polis: Başımız sağ ol-
sun....

Ga�ar Okkan, 24 Ocak 2001 
günü saat 17.40 sıralarında 
makamından valilik binasına 
makam aracıyla seyir hâlinde 
iken, Sezai Karakoç Bulvarı 
üzerinde, Et Balık Kurumu ile 
E�âtun Park arasında, kimliği 
belirsiz kişilerce pusuya dü-
şürülerek açılan ateş sonucu, 
beş korumasıyla olay yerinde 
şehit edildi. Ali Ga�ar Ok-
kan’ı şehit edenler, emin ol-
mak için aracın kapısını açıp 
birkaç el de yakından ateş 
etti. Olayı duyan sevenleri, 
hastaneye akın etti. Terörist-
ler, ona ve silah arkadaşları-
na yaşam şansı vermeyecek 
şekilde saldırmıştı. “3310 
Merkez!” anonsuyla başlayan 

Ali Ga�ar Okkan efsanesi, 
yardımcısı Serdar Irmak’ın 
“3325 Merkez! Sayın 3310 
şehit oldu! Teşkilatımızın 
başı sağ olsun…” anonsuyla 
son buldu.

Herkes Yas Tuttu

Cenaze töreninde on binler-
ce Diyarbakırlı, teröre lanet 
okuyarak yürüdü. Gözyaşları 
sel oldu. “Ga�ar’a uzanan el-
ler kırılsın, katiller bulunsun, 
hesap sorulsun!” sesleriyle 
Diyarbakır inliyordu. Diyar-
bakır’da 7’den 70’e herkes yas 
tutuyordu.

24 Ocak, hem Türkiye hem de 
Diyarbakır için en kara gün-
lerden biridir. Diyarbakır Em-
niyet Müdürü Ali Ga�ar Ok-
kan’a düzenlenen suikastın 
üzerinden tam 14 yıl geçmesi 
hasebiyle Hendek Belediyesi 
ve Diyarbakır Valiliğince Şe-

hit Ali Ga�ar Okkan’ın ölü-
münün 14’üncü yılı dolayısıy-
la “Bir Kardeşlik Hikayesi Ali 
Ga�ar Okkan Paneli” düzen-
lendi. Erenler ilçesindeki bir 
otelde düzenlenen panelde 
konuşan Sakarya Valisi Hüse-
yin Avni Coş ve tüm katılım-
cılar, öldürülen Diyarbakır 
Emniyet Müdürü Okkan ve 
tüm şehitlere Allah’tan rah-
met diledi.

101 Ali Ga�ar Var

“Ali Ga�ar Okkan Gönül Yol-
culuğu Projesi” kapsamında 
ismi “Ali Ga�ar” ve “Ga�ar 
Okan” olan 101 Diyarbakırlı 
çocuk Sakarya’ya geldi. 101 
çocuğun vefatının 14. yılında 
Okkan’ın Hendek’teki meza-
rını ziyaret etmesi de Diyar-
bakır halkının “Ga�ar Baba-
mız” dedikleri Şehit Emniyet 
Müdürü’ne olan vefasını bir 
kez daha göstermiş oldu.

A. GAFFAR OKKAN

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş

“ “
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Yavuz Karakelle - Uluslararası İlişkiler

Dilay Dere - Makine Mühendisliği

Engin Erdem - Elektronik Müh.

Seçil Arslan - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Sakarya 
Üniversitesi’ni 
tercih ederken 
göz önünde bu-
lundurduklarım 
başlıca şunlardı 
aslında; Sakar-
ya’nın İstanbul’a 
yakın oluşu, 
küçük bir şehir 
olmasına rağmen 
her şeyin elinizin 
altında oluşu. 

Bunlar sizin için 
birçok şeyi kolay-
laştırıyor. 

Serdivan’ın 
diğer adı “öğrenci 
şehri”. Okudu-
ğum ilk seneler 
kampüse yakın 
bir yerde kalıyor-
dum ama nere-
deyse her gün 
Serdivan’a iniyor-

dum. 
Böyle olunca 
Serdivan’da bir 
evde kalmaya 
karar verdim. 
Serdivan’dan 
çarşıya inmeden 
öğrenci hayatınız 
geçebilir. Çünkü 
Serdivan size her 
şeyi sunuyor.

Sakarya Üni-
versitesi’ni tercih 
ederken Sakar-
ya’yı o kadar da 
bilmiyordum. 
Sadece internet-
ten araştırdığım 
ve kampüs hak-
kında edindiğim 
bilgilerle geldim. 
Manzarası güzel 

görünüyordu. 
Zamanla fark 
ettim ki insan 
buranın havasına 
suyuna alışıyor. 
Üniversitemize 
yeni gelecek arka-
daşlara tavsiyem 
olumsuz düşüne-
rek ilk senelerini 
mahvetmesinler.

Ser-
divan alıştın 
mı vazgeçeme-
yeceğin küçük, 
sıcak, samimi bir 
yer. Öğrenciy-
sen Serdivansız 
yapamayacağını 
ilk seneden sonra 
anlıyor insan.

Sakarya Üni-
versitesi kampü-
süne çıktığımda 
harika bir göl 
manzarası vardı. 
Kampüsün temiz 
havasını, konu-
munu çok beğen-
miştim. Alışana 
kadar zor geli-

yor fakat tercih 
ettiğinize pişman 
olmayacaksınız.

 
Serdivan be-

nim için iyi vakit 
geçirme yeri. İs-
tediğiniz her şeye 
kolaylıkla ulaşa-
biliyorsunuz. Öğ-

ren-
cilerin 
vazgeçilmez 
mekanları hep 
Serdivan’da. 
Küçük bir yer 
olmasına rağmen 
oldukça aktif bir 
ilçe Serdivan.

Sakarya Üniversitesi’nin yetkinliği konusunda hiç şüpheleri olmasın. Eği-
tim, sosyallik ve kültürel anlamda aradıkları her şeyi burada bulabilirler. Ayrıca 
buraya yeni gelecek arkadaşlara tavsiyem; barınma için akşamları ulaşımın kolay 
olduğu yerleri tercih etmeleri. 

Serdivan, Sakarya’nın 
diğer kısmına göre daha 
güzel insan profiline sahip ve 
kesinlikle öğrencilere hitap 
eden şirin bir yer. Birçok 
nezih mahalleye sahip Serdi-

van’da öğrenciler üzerinden 
geçinen yurtlar yerine, kendi 
sorumluluklarını alabile-
cekleri bir eve çıkmalarını 
tavsiye ederim.

“ ““ “

eden şirin bir yer. Birçok 
nezih mahalleye sahip Serdi-

tavsiye ederim.

Engin Erdem
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Selin Birlikçioğlu - Turizm İşletmeciliği

Ece Tarhan - Tarih

Gamze Birben - Felsefe

Gökhan Çolak - BESYO 

Sakarya 
Üniversitesi 
bölümlerinde ki 
başarısıyla adını 
duyurmuş bir 
üniversite. Gerek 
konumu ve aktif 
faaliyetleri olsun 
gerekse üniversi-
teler arasındaki 
başarısı olsun 
size mezun oldu-

ğunuzda güvence 
verebilecek bir 
eğitim sunu-
yor. Aklı karışık 
arkadaşlarımız 
pişman olmaya-
cak.

Serdivan’ı 
seviyorum ve 
samimi bulu-
yorum. Esnafı, 

halkı samimi 
ve kucaklayıcı. 
İnsan kendini 
güvende hissedi-
yor. Ailesinden 
uzakta okuyacak 
arkadaşlar inanın 
Serdivan’a çok 
kolay adapte 
olacaksınız.

Genel olarak 
bakacak olursak 
Sakarya Üniver-
sitesi son derece 
donanımlı bir 
okul. Gerek aka-
demik kadronun 
gerek sunulan 
bütün hizmetle-

rin bölümlerimiz 
için yeterli oldu-
ğunu düşünüyo-
rum. 

Seridan, 
merkez olmama-
sına rağmen bana 
göre Sakarya’nın 

en gelişmiş ve öğ-
renciye en uygun 
ilçesi diyebilirim. 
Bunda Serdivan 
AVM’nin ve çeşit-
li kültürel etkin-
liklerin olmasının 
da etkisi var tabi.

Sakarya 
Üniversitesi her 
yönüyle beklen-
tilerinizi karşı-
layacak bir okul. 
Kadrosu, sosyal 
hayatı, etkinlikle-
ri, samimiyeti ve 
özellikle de man-

zarasıyla gönülle-
rinizi fethedecek.

 
Serdivan, 

öğrencilerin en 
yoğun yaşadı-
ğı bölge ve bu 
yüzden de hızla 
gelişmekte. Gece-

si ayrı, 
gündüzü 
ayrı güzel. As-
lında Serdivan, 
tam da şirin bir 
öğrenci kasabası 
gibi.

Sakarya 
Üniversitesi’ni 
tercih eden arka-
daşlarımız için 
ilk önce hayırlı 
olsun diyorum. 
Geleceğiniz için 
son derece iyi bir 
karar verdiğiniz-
den emin olabi-
lirsiniz. Burada 

unutamayaca-
ğınız bir 4 sene 
geçireceksiniz.

Serdivan be-
nim tabirimle bir 
“öğrenci çarşısı”. 
Her ihtiyacınızı 
fazlasıyla karşı-
layacak bir yapısı 
var. Serdivan’da 

yaşıyorum çünkü 
burayı çok sevi-
yorum. Bütün 
öğrencilere de 
burayı tavsiye 
ediyorum.

halkı samimi 

“ “

Seda Yıldız - Matematik

Kampüs, ilk 
başta gözünüze 
çok büyük görün-
se de sonradan 
ufak olduğunun 
farkına vara-
caksınız. Ancak 
ufak olmasına 
rağmen içinde 

her türlü imkânı 
barındıran, temel 
ihtiyaçlarınızı 
karşılayabilece-
ğiniz bir ortama 
sahip.

Sakarya bir 
öğrenci şehri. 

Ancak bir öğrenci 
en rahat nerede 
yaşayabilir der-
seniz kesinlikle 
Serdivan’dan 
başka cevap bula-
mazsınız.

Dilay Dere

“ “
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RÖPORTAJ

ehir ve medeniyetin birbirinden ayrı-
lamaz iki kavram olduğunu mu düşü-

nüyorsunuz, yoksa farklı bağlamlara sahip 
olduklarını mı?

“Şehir” ve “medeniyet” kelime olarak -aynı 
kökten olmasalar bile-aynı “kökenden” geliyor-
lar. Şehir, belirmek, temayüz etmek anlamında-
dır. Şehr-i Ramazan dediğimizde, Ramazan’ın 
belirmesi, başlaması, ortaya çıkması anlaşılır. 
Medine ise biraz daha farklı bir anlama sahip. 
Aramca ve sonra Arapça’ya geçtiği haliyle; hü-
küm, yargı, yargı çevresi, yargının ve hükmün 
yürürlükte olduğu yer gibi anlamlara geliyor. 

Yunanca “polis” veya “site” kelimeleriyle 
aynı anlama sahip. Nitekim Aristo’nun “Erdemli 
Şehir” risalesine nazire olarak Farabi’nin “Medi-
net’ül Fazıla” isimli eserini hatırlayalım. İkisi de 

faziletli şehri, erdemli şehri tartışır. Neyse. Gü-
nümüzde bazı kelime ve kavramların yerli yerine 
oturtularak düşüncenin yürütülmesi her şeyden 
önemli hale geldi. Çünkü bir konunun kökenine 
inmeden ufuklarına varmak imkansızdır. 

Şehir, Medeniyet ile Varolur

Ünlü bir gelenekçi düşünür; “köken hedef-
tir” der. Her şey burada başlar işte. Şimdi, bu iki 
kavramın birbirleriyle ne kadar iç içe kavramlar 
olduğunu görebiliyoruz. 

Şehir, ancak medeniyetle var oluyor. Yar-
gının belirmesiyle yani. Nasıl yargı peki? İçinde 
hayatın her alanına teşmil edebileceğimiz, etme-
miz gereken bir yargı bu. Estetik yargı gelişecek, 
hukuk gelişecek, irfan, düşünce, sanat, mimari 
gelişecek. “Ortaya çıkan” (Şehir) ancak bu yolla 

Kimdir?

Selahattin Yusuf, 1974 

yılında Trabzon’da doğdu. 

1991 yılında A. Ü. Siyasal 

Bilgiler Fakültesi’ne girdi. 

SBF’de edebiyat ve felsefe 

ağırlıklı yayım yapan bir 

okul dergisi olan Mekteb-i 

Mülkiye’yi dört yıl boyunca 

arkadaşlarıyla birlikte çıkardı. 

Yeni Şafak, Milli Gazete, 

Star ve Gerçek Hayat gibi 

gazetelerde yazdı. Meksika 

Sınırı, Kafa Dengi, Kaçış Pla-

nı, Söz Kampüs’ten İçeri gibi 

televizyon programları yaptı. 

Şiir ve deneme kitapları 

vardır. Halen TVNET’te “Bize 

Müsaade” isimli programı 

yapmaktadır.

  zbusramercan@gmail.com   zynpsntn@gmail.com

“VAKİTLERİNİZ ALLAH  
TARAFINDAN 

SATIN ALINMIŞTIR”

‘

‘

‘
‘

‘

‘

‘
‘

Ş
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bir “Yargılar ahengine” (Medine) ulaşıp 
insanlığa huzur ve barış getirecek. Kim 
başaracak bunu? Sizin gazetenizin okur-
larına mesela, teker teker görev düşüyor. 
Her saatleri, günleri ve saniyeleri, kendi-
leri tarafından bu vazife uğruna Allah ta-
rafından satın alınmıştır. Bu “satın alın-
ma” tabiri Kur’an’ın tabiridir. 

Şehir kültürüne dair ne söylemek is-
tersiniz, şehir kültürü sonradan ka-
zanılabilir bir şey midir? Nasıl şehir-
li olunur?

Çok güzel bir soru. Evet sonradan 
kazanılabilinir. Bunun için kurumlar 
vardır. Daha doğrusu vardı bizde. Tekke 
ve Zaviyeler. Cumhuriyet modernleşme-
sinin belimizi büktüğü noktalardan biri 
burasıdır. Tekke ve Zaviyeler, kırdan ge-
len nüfusu, eğitir, donatır ve şehirli ya-
pardı. Zevk-i selim ve irfan mektepleriydi 
buralar. 

Tabii o yılların biraz da mecbur bı-
raktığı bir hamleyle kapatıldılar. Benim 
acizane tabirimle Türkiye, topraklarının 
kurtarılması karşılığında Batı’ya “kül-
türel kapitülasyonlar” verdi. Batı kül-
türünün burada yerleşmesine, kurum-
laşmasına ve zemin kazanmasına ses 
çıkaramadı. Tabii bunu besleyen önemli 
bir faktör de içerideki işbirlikçilerdi. 

İstiklal savaşından sonra geride ka-
lan haksız mirasyedi ve yeteneksiz “mü-
nevver” takımı, kendi pozisyonlarını 
tahkim eden bu kültürel çürümeye ve 
“self-oryantalizme” çanak tuttular. 

“Anadolu şehri” sözünü duyunca zih-

ninizde nasıl bir şey canlanıyor?

Anadolu şehri diye bir şey yok. Her 
yüksek kültürün bir veya en fazla bir kaç 
şehri vardır. Bu bizim için İstanbul ve Se-
lanik idi. Selanik gitti. İstanbul duruyor 
mu? Emin değilim. Dindar ahalinin bu 
denli kasabalılaşması büyük bir yavaş-
latıcı unsur. Ama kimsenin suçu değil. 
Kırdan kente nüfus kayması bizim mem-
lekette bir toprak kayması kadar kaçınıl-
maz olmuş. Plansız olmuş dolayısıyla. 
Yapacak bir şey yok diyeceğim; ama siz 
bunu yapacak çok şey var diye anlayın.

Anadolu şehri yok dediniz ama İslam 
Medeniyeti’ne Anadolu’nun katkıla-
rını hepimiz biliyoruz. Anadolu’da 
İslam Medeniyeti’nin şehir anlayışı-
na uygun şehirler kurulamadı mı?

18. Yüzyıla kadar özgün yapılar var 
elbette. Bir Türk mahallesinden söz ede-
biliyoruz en azından. Hatta imparator-
luğun yıkılışına kadar. Ama İstanbul’un 
genellikle ahşap yapılardan oluşması ve 
yangınlar, tarihi mimari izleri teker teker 
yok etti. Yerlerine bir şey konulamadı. 

Şehirlerin yeniden imarı ve kültü-
rel arkaplanlarıyla birlikte yeniden “te-
mayüz” etmeleri, genellikle büyük bir 
entelektüel birikim ve maddi zenginlik 
istiyordu. Olmadı. Şehirlerimiz maalesef 
hazır beton firmalarının sistemli saldırı-
larıyla harap oldu.

Semerkand’dan yola çıkmış olsaydı-
nız Anadolu’da hangi şehirde soluk-
lanmak isterdiniz?

İstanbul’da elbette. 

Her şehir içinde bir “Medine” barın-
dırıyor olabilir mi? Yoksa “Medine” 
olmak farklı bir şey mi?

Elbette barındırıyor. Küçük küçük 
Medine’ler. Bunlar eski yüzyıllarda da 
böyleydi. İstanbul’un farklı farklı ve kü-
çük küçük mahal(le)leri vardı. Bunlar 
şimdi de bir parça var. Ama sadece izleri 
görünebiliyor. Aysbergin çok büyük kıs-
mı suyun, daha doğrusu, betonun altında 
kaldı.

Son olarak şunu soralım: Bir söyle-
şinizde “İsa Hanginiz?” romanınızı 
10 yıl düşündüğünüzü söylemişsiniz. 
Diğer çalışmalarınız için de aynısını 
söyleyebilir misiniz?

Romanın kafada mayalanması uzun 
iş. Bende öyle oluyor en azından. Bir me-
sele kafanıza öncelikle bir cümle, bir keli-
me, bir anlık duygu olarak doğuyor. Son-
ra gelişmeye başlıyor veya ölüyor. Düşük 
yapıyorsunuz yani. Ama büyürse, siz ye-
tiştiriyorsunuz. Davranışlarına, eğitimi-
ne, nasıl bir iklim olacağına yol boyunca 
karar veriyorsunuz. 

İsa da öyle oldu. Anlatmak istediğim 
bir çok şey vardı. Yıllar içinde birikti. İs-
tedim ki hepsini o söylesin. Hepsi onun 
davranışı, jesti ve mimiği olsun. Nitekim 
de öyle oldu. Yani benim açımdan öyle 
oldu. Bütün bunlar da zaman alıyor tabii. 
Gerisi okuyucunun değerlendirmesine 
kalıyor. 

“

“
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ütüphane bir şehrin 
kalbidir. Bir nasihat 

vardır eskilerden: ‘’Arkadaşını 
seçerken kütüphanesine bak, 
sonra karar ver arkadaşlık ku-
rup kurmayacağına’’. Bu söz 
bize yol gösterir. Kütüphane, 
bir şehir için olmazsa olmaz-
lardandır. O şehrin kalitesini, 
insanların nelerle vakit ge-
çirdiğini, kimleri okuduğunu 

öğrenmek için kütüphaneleri 
ziyaret edilmeli. 

Eğer bir şehir kütüphaneye 
önem verip, kitaba yatırım 
yapıyorsa geleceğe yatırım 
yapıyordur. O şehre gönül 
rahatlığıyla yerleşebilirsiniz. 
Serdivan işte böyle bir yer.

Serdivan Fikir ve Sanat Aka-

demisi gönlünüzü rahatlata-
cak, ufkunuzu genişletecek 
seçkin kitaplarıyla sizleri şeh-
rin alanında en kapsamlı kü-
tüphanesiyle tanıştırıyor. Şe-
hir olmanın yüksek binalarla, 
sayısı günden güne çoğalan 
tıka basa dolu AVM’lerle ol-
mayacağını, ancak 7/24 açık, 
nezih bir kütüphaneyle olaca-
ğını iddia ediyor.

Türkiye’nin alanında uzman 
isimlerini öğrencilerle buluş-
turan Serdivan Fikir ve Sa-
nat Akademisi’nin bir güzel 
hizmeti daha var: 7/24 açık 
Kütüphane. Akademi, her yıl 
50’nin üzerinde akademik 
programı, 100’den fazla kül-
tür ve sanat etkinliği ve sene 
içindeki programlarıyla göz 
doldurmaya devam ediyor. 
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Serdivan Fikir ve Sanat’tan
7/24 Kütüphane

Üniversite kütüphaneleri hariç Türkiye’nin ilk 7/24 açık kütüphanesi Serdivan’da.

K

tas.omer@gmail.com
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Tüm bunların yanında ülkenin 
ilk sivil 7/24 kütüphanesi ile 
Akademi’yi Türkiye’nin ilmi ca-
zibe merkezlerinden biri haline 
getiriyor.

Hizmete girdiği günden bu 
yana araştırmacıların yoğun 
ilgisini ve takdirini toplayan 
kütüphane, şehrin merkezin-
de yer alması ve işlevselliği ile 
önemli bir yere sahip. Üniver-
site öğrencilerinden akademis-
yenlere kadar birçok kitap se-
vere kucak açıyor ve günün her 
saati çalışma imkânı sunuyor. 
 
Referans Kitaplık 

Akademi kitaplığı, içerisinde 
binlerce eser barındıran “Ser-
divan Felsefe, Sanat ve Sosyal 
Bilimler Kütüphanesiyle” böl-
genin tek Felsefe, Sanat ve Sos-
yal Bilimler kütüphanesi olma 
özelliği taşıyor. Ayrıca kütüp-
hane, yılın her günü 7 gün 24 
saat açık. Binlerce eserin ara-
sında bine yakın Felsefe kita-
bı var. Toplum Bilimleri, Doğa 
Bilimleri, Din, Tarih, Edebiyat 
gibi belirli alanlarda seçilmiş 
kitaplardan oluşuyor. Bu yö-
nüyle akademinin sosyal bilim-
cilerin referans mekanı olması 
amaçlanmakta. 

İçerisinde nadir eserlerin de yer 
aldığı, kütüphanede, İbn-i Ara-
bi, Gazali, İbn-i Rüşd, Aristo, 
Habermas ve Platon’dan, gü-
nümüz düşünürlerinden Cabiri 

ve Zizek’e kadar birçok önem-
li ismin eseri de bulunmakta. 
Binlerce seçme eseri bulunan 
kaynak kitaplığı ile sadece öğ-
rencilere değil tüm vatandaşla-
ra hizmet veriyor.

Kitapseverlerin Vazgeçil-
mez Mekanı

Sadece çalışma salonlarını de-
ğil kitaplığını da öğrenci ve 
araştırmacılara açan Akade-
mi, Sakarya Üniversitesi Final 
programlarında öğrencilerin 
vazgeçilmez mekanı oluyor. 

Öğrencilerin rahat, nezih ve 
sessiz bir ortamda ders çalı-
şabilmeleri için sadece kütüp-
hane değil akademideki tüm 
derslikler açık olup, öğrenciler 
bütün dersliklerden faydala-
nabiliyor. Bu kolaylık haliyle 
yoğun bir talebi beraberin-
de getiriyor. Günün her saa-
ti hizmet vermenin yanı sıra 
Serdivan Fikir ve Sanat Aka-
demisi’nde kütüphaneden fay-
dalanan öğrencilere gün boyu 
ücretsiz çay ikram ediliyor. 

7 gün 24 saat açık Serdivan Sa-
nat, Felsefe ve Sosyal Bilimler 
Kütüphanesi, Serdivan Fikir 
ve Sanat Akademisi’ne ders 
çalışmak, kitap okumak veya 
araştırma yapmak için ge-
len herkese kucak açıyor, 
sizi de bekleriz.
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Burada Nefes
Alıyor İnsan

Akademimizin Kütüphane 
sorumlusu Büşra Koç-
mar’dan kütüphane hak-
kındaki görüşlerini aldık:

Kütüphanemiz şimdiye 
kadar görülmemiş bir 
hizmet sunmakta. 

Çok sayıda seçkin 
esere ev sahipliği 

yapıp bunları 
halkla bu-
luşturuyor. 
Kütüphane 
yoğun ilgi gö-
rüyor, özel-

likle vize, final dönemleri 
öğrenciler sabahlıyorlar. 

Yalnızca kütüphane değil 
akademide boş bir sınıf 
kalmıyor o dönemlerde. 

Kütüphanemizin KPSS’ye 
hazırlanan daimi öğrenci-
leri mevcut. Hiçbir an boş 
kalmayan bu kütüphane, 
kitap severlerden yoğun 
ilgi görüyor. 

Gün içinde şehrin tem-
posundan uzakta sessiz, 
nezih ortamıyla ve çay 
ikramıyla nefes aldırıyor 
insana.

Prof. Dr. Yasin Aktay Kütüphanemizi Ziyaret Ederken
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ehir Kültü-
rü Gazetesi 

iddiasını üzerimiz-
de taşımak, şehirli 
olmanın gereklerini 
işleme zorunlulu-
ğunu beraberinde 
getiriyor. Bu sayıdan 
itibaren bu sayfalar-
da “Yemek Kültürü” 
üst başlığı ile sizlerle 
birlikte olmayı umu-

yoruz. 
Şehrin 
yeme 
- içme 
alış-
kanlık-
larına, 
pratik-

lerine, farklılıklarına 
yani kültürüne do-
kunmaya çalışacağız. 
İlk sayımızın misafi-
ri ise Kabak.

Meşhurdur “Ada-
bazarının Kabağı”. 
Yarım tonluk kabak 
yetiştirip Guinness 

Rekorlar Kitabı’na 
girmeye çalışan am-
calar mı dersiniz, 
her altın gününe ka-
baktan yapılmış bir 
yiyecek hazırlayan 
teyzeler mi.. Adapa-
zarı denince akla bal 
kabağı, bal kabağı 
denince akla Adapa-
zarı geliyor. Haklılar 
da. Biz de Serdivan 
Ajans olarak şehri-
mizin simgelerinden 
biri olan bu güzel ni-
meti yakından tanı-
yalım, okurlarımıza 
da tanıtalım istedik.

Anavatanı ve 
Tarihçesi

Resmi kaynaklarda 
geçtiği üzere kaba-
ğın menşei bölgesi-
nin Amerika olduğu, 
buradan çıktığı ve 
dünyaya yayıldığı 
söylenir. Buna kar-
şın Anadolu kabak-

ları üzerinde araştır-
ma yapan Zhitenev 
adında bir bilim ada-
mı, asıl anavatanının 
Anadolu olduğunu, 
çünkü Anadolu’da 
zengin kabak çeşit-
lerine rastlandığını 
kaydetmektedir. 

Amerika’da yapılan 
kazılarda bu türlere 
ait çekirdekler bu-
lunmuş, diğer ülke-
lerde bulunan ipuçla-
rına göre bu bilgi çok 
eskiymiş, bu yüzden 
asıl dünyaya kazan-
dırıldığı bölge Ame-
rika’nın bilmem ne 
kasabasıymış vs vs.

Bu araştırmaları 
yapan sevgili bilim 
insanlarını Adapa-
zarı’na davet etmek 
gerekir. Zira burada-
ki ufak bir pastane-
de yiyecekleri kabak 
tatlısı bile tüm araş-

tırmalarını gereksiz 
kılacak nitelikte ola-
caktır. Ancak yüzler-
ce yıllık birikim bu 
tadı verebilir çünkü.

Özellikleri

Oldukça ilginç bir 
büyüme özelliğine 
sahiptir kabak. Dün-
yanın her yerinde 
rahatça yetiştirilebi-
lir. Farklı türleri bu-
lunduğundan renk, 
koku ve tadında de-
ğişiklik gösterebi-
lir. Bitkinin dalında 
yetişen kabakların 
şeklini ve büyüklü-
ğünü tanımlamak 
mümkün değildir; 
çünkü küçük de (top 
büyüklüğünde), bü-
yük de (ortalama ya-
rım metre çapında) 
olabilmektedir. Bal 
kabağının dışı kalın 
ve kaba kabuklarla 
kaplıdır. Sebzenin 

KABAK
Bal Değil Ama 

Baldan Daha Tatlı

Ş

Narin Akgül naringul@gmail.com
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etli kısmı (içi) ise yumuşaktır. Renk ola-
rak dışı, yeşil ve turuncu olabilir. Etli kıs-
mı (içi) ise sarıdan koyu portakal rengine 
kadar dönebilir. Eğer bal kabağının azami 
bir şekilde iri ve 75 kilodan fazla 
çektiğini görürseniz hiç şa-
şırmayın. Hatta Akyazı’da 
balkabağı üreten bir 
çiftçi abimiz 515 kiloluk 
kabak yetiştirmişti. Hay 
maşallah!

Faydaları

İçinde nişasta, şeker, yağ, çinko, magnez-
yum, beta karoten, A, B1, B2, B3 ve C vi-
taminleri, aminoasitler ve alkoloidler bu-
lunduran, doğal bir eczane konumundaki 
balkabağının faydaları saymakla bitmez. 
Antioksidandır ve cildi koruyan etkile-

re sahiptir. Ayrıca, bağışıklık sistemini 
güçlendirir, kolesterol seviyesini kontrol 
altında tutar, yaşlanma etkilerini gecikti-
rir, katarakt riskini ortadan kaldırır. Yo-

ğun olarak bulunan li�er, bağırsakların 
çalışmasını kolaylaştırır; hazmı 

hızlandırır; dolayısıyla hızlı bir 
metabolizma durumu ortaya 
çıkmaktadır.

Hemen her pastanede, resto-
rantta, lokantada kabaktan ya-

pılmış yiyecekleri bulmak müm-
kün. Sakarya’nın bir simgesi haline 

gelen balkabağına halk çok değer veriyor, 
seviyor, kullanıyor. Bunun en bilindik 
örneği de meşhur restorant zinciri Tuna-
tan’dır. Burada balkabağının; çorbadan 
tatlıya, yemekten dönere onlarca çeşit 
ürünü satılmakta. Yöresel lezzetlerin ser-

gilendiği bu kurum, geleneksel tatların 
diri tutulması için elinden geleni yapıyor.

4 senemi Sakarya’da geçirmiş olduğum-
dan ben de tam bir kabak delisiyim diye-
bilirim. Üniversite 1. sınıftayken mem-
leketime ilk gittiğim tatilde heyecandan 
ne götüreceğimi bilemeyip koca bir bal-
kabağını almıştım yanıma. Evdekiler her 
ne kadar şaşırsalar da afiyetle yediler. Sa-
karya’nın kabağının bambaşka olduğunu 
naçizane Ege’de duyurmuş oldum. Fena 
da olmadı.

Son olarak sizlere klasik kabak yemek-
lerinden farklı bir tari�e veda edelim. 
Ünlü Mutfak Deneyleri bloğunun sahibi 
Kevser Aydoğdu hanımefendi sizler için 
nefis bir tarif hazırladı. Şimdiden afiyet 
olsun.

Balkabaklı 
Kadayıf

Malzemeler
-Yarım kg kadayıf
-1 su bardağı pekmez
-1/2 su bar- dağı toz şeker

-1-2 su bardağı su
-1 kg balkabağı
-Çubuk tarçın, karanfil, ka-
kule
-150 gr ceviz
-150 gr tereyağı
-Servis için bir miktar kay-
mak

Yapılışı

-Kabaklar bir parmak uzun-
luğunda olacak şekilde doğ-
ranır, bir tencereye alınır.

-Tencereye kabaklar kon-
madan önce 1 çubuk tarçın, 
6-7 kakule, aynı miktar ka-

ranfil konur.

-Üzerine pekmez, tozşeker 
ve su ilave edilir. 

-Kısık ateşte kabaklar orta 
pişmiş hale gelene dek pişi-
rilmeye devam edilir.

-Pişen kabaklar soğumaya 
alınır. Soğuyan kabaklar 
düz bir zemine serilmiş bir 
parça kadayıfın içine konur 
ve sarma formuna gelecek 
şekilde sarılır.

-Sarma yerine aynı işlemi, 
mu�in kalıpları ile de yapa-

bilirsiniz.

-Eritilen tereyağı tepsiye 
yerleştirilmiş kadayı�arın 
üzerine dökülür ve önceden 
ısıtılmış fırında kızarana 
dek pişirilir.

-Fırından çıkan kadayı�a-
rın üzerine kabakların piş-
tiği sos ilave edilir. Ceviz ve 
kaymak ile servis yapılır.

-Eğer kabakların piştiği sos 
kalmadı ise pekmez, şeker 
ve su karışımı ile hafif bir 
şerbet hazırlanır.
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erdivan ilçesi gün geçtikçe ye-
nilenen bir ilçe. Hemen her gün 
bir yerlerde bazı çalışmalar var 

ve bu çalışmalar Serdivan’ın sâkinle-
rine yeni alternati�er sunuyor. Artan 
bu alternati�er hayatı daha planlı bir 
hale getiriyor ve seçim şıklarını fazla-
laştırıyor. Zira bu şıkların artması ile 
birlikte insanlar bir eleme yapıyorlar, 
bir hedef belirliyorlar ve boş vakitle-
rinde seçimlerine odaklanıyorlar.

İlçenin 
dokusunun değişmesi 
ve bunun neticesinde 
kültürel sınırların 
genişlemesi adına 
Serdivan’ın bu gay-
retleri takdire şayan-
dır. Fakat bunun bir 
de insanları belirleyi-
ci yönü var, bunu da 
gözden kaçırmamak 
lazım.

Sakarya’ya ilk gel-
diğimde Mc Donald’s 
yoktu bu şehirde. 
Buradaki ilk arkadaş-
larımla zaman zaman 
bunu konuşurduk. 
Onlar da Sakarya’ya 
başka şehirlerden (ekseriyetle de İs-
tanbul’dan) gelmiş arkadaşlardı.

Çehrenin bu değişimi ve sınırların 
genişlemesi ile birlikte hayatımıza 
yeni bir unsur katıldı artık: Reklam 
panoları!

Reklâm panoları hayatımızın en 
büyük menüleri. Ve orada her şey 
hazır bir halde bize sunuluyor (tıpkı 

kaliteli her menüde yemeğin hazırlan-
mış olarak görsel tanıtımının yapıldığı 
gibi).

 
Reklâm panoları doğadan rol çalan 

nesneler. Herkes şunu kabul edecek-
tir ki doğadaki her bir ağacın, çiçeğin 
vs. bizlere verdiği bir mesaj var. Bu 
mesajın yorumlayıcıları da bizzat 
kendimiziz. Eğer isterseniz baktığı-
nız bir çiçekte sevdiğiniz bir kişiyi 
görebilirsiniz. Yani manzara bize bir 

mesaj dayatmaz, biz manzaraya belirli 
anlamlar yükleriz.

Reklâm panoları ise zihne ket 
vurur, anı dondurur ve o anlık bütün 
ilgiyi kendi üzerinde toplamak ister. 
Adeta panodan göze yönelen çizgisel 
bir ışın, çevreyle alâkamızın kesilme-
sini sağlar. 

Bahçenizdeki bütün çiçekleri 

küçüklü büyüklü reklâm panolarıyla 
donattığınızı düşünün. Sabah uyanıp 
pencereye yöneldiğiniz zaman ilk gör-
düğünüz şeyin bahçenizdeki panolar 
olmasını ister miydiniz? Kahvaltıdan 
sonra, pencereden görünen reklâm 
panolarınızın karşısında, bir keyif 
çayı içerken hayal edin kendinizi. Bu 
sizi heyecanlandırır mıydı?

Bugün garip geliyor böylesi sah-
neler. Fakat eminim yüz sene evvel 

tarla, bahçe, bağ olan 
yerleri bir gün reklâm 
panolarının istilâ etme 
ihtimâli de oldukça 
garipti o devrin insan-
ları için. 

Bugün ise çoğumuz 
düşünmüyoruz bunun 
üzerinde. Kanıksayıp 
geçiyoruz. 

Kısaca şunu de-
mek istiyorum: Bugün 
kulağa hoş gelmeyen 
birçok şey zamanla 
ve bir rıza üretimiyle 
birden karşımızda 
beliriveriyor. 

Bugün kanıksanan bu devasa me-
nüler mesajlarını anlık olarak verdik-
leri oranda başarılıdırlar. 

Resimsiz ve yazılı olanlar ise ko-
caman puntolarla ve üç beş kelimeyle 
sınırlı kalmalıdır ki beyni yormasın 
ve hızlı karar verme gerçekleşebilsin. 
Zira vakit az, yapılacak işler çok ve 
alternati�er de oldukça fazladır.

Bir Menü Olarak 
Reklam Panoları

S

Ayhan Koçkaya - SAÜ Sosyoloji Yüksek Lisans
a.kockayay@gmail.com
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u kitap size gerçeği hissettiriyor. Yaratı-
lışın kusursuzluğu karşısında insanoğlu-

nun kusurlarını bir kez daha hatırlatıyor.

LA: Sonsuzluk hecesi, edebiyatın uç sınırların-
da dolaşan yazarın gelecek nesillere bırakaca-
ğı, buram buram aşk ve insan kokan kitabının 
adı. Kelimelerin büyüsüne kapılmamak, Adem 
ile Havva’nın cennetten kovulmasına üzülme-
mek, Habil İle Kabilin yazgısında, hangisine 
hak vereceğini şaşırmamak elde değil. 

Nasıl bir zamansızlık ve mekansızlık örgüsü 
bu, nasıl soyut kavramlar arasında bu kadar 
hızlı geçiş yapabilmek. Edebiyatımızdaki 
ahenkli güzel sesi hep duymak istiyoruz. En 
sevdiğim kısmını sizlerle paylaşmak istedim:

Her düşüş ya bir kopma ya da kovulma. 
Beklenmedik bir ayrılışta, böyle ani bir ha-
zırsızlıkta. İnsan olan yanına neyi alabilirdi? 
Beraberinde neyi götürebilirdi? 

Üç şey seçtiler cennetten çıkarmak için: 
Bir: Kelimeler 
İki: Aşk 
Üç: Annelik duygusu 

Kelimeleri Adem yanına aldı, annelik duygu-
sunu taşımak Havva’ya kaldı. Ama aşk çok 
ağırdı. Yarısını Adem sırtlandı, aşkın yarısı 
Havva’ya kaldı. Aşk? 

itap size ölümü sevdirecek.

İnsanların yolu iki şeye, aşka ve ölüme mut-
laka düşer. 

Dr. Mavi bu sefer yolu ölüme, kayıplara 
düşenler karşısında çaresizliğe kapılıyor. Tu-
runcu, Kahverengi, Kırmızı, Gri, diğerleri ve 
elbette bilge dostu Beyaz’la birlikte insanın 
temel acılarından ölümü katman katman 
açıyor. 

Gerçek ya da muhayyel acılardan geçen, 
ölümü çeşitli biçimlerde tecrübe eden 
kahramanlarımız, insanoğlunun kaçınılmaz 
yazgısıyla barışmanın yollarını keşfediyorlar. 
Ölümle birlikte hayatı, ayrılığı, babalığı, yok-
sunluğu, kederi, dostluğu, öfkeyi, tanıklığı, 
varoluşsal işe yaramayı, yalnızlığı ama özel-
likle öykülerimizin yalnızlıktan ve sessizce 
ölmekten nasıl kurtulacağını anlatıyor. 
“İnsanın ölümden korkar gibi görünmesi bir 
yanılsamadır. 

İnsan, aslında yokluktan, yokluğun getirece-
ği sonsuz ayrılıktan özellikle de kendinden 
sonsuz ayrılmaktan korkar. Ölümse, hem 
ayıran hem birleştirendir. Ayrılmak için 
ölmek gerekir. Ama buluşmak için de ölmek 
gerekir. Ölüm gibi ikili bir yapısı olan başka 
bir durum yoktur. Bu yönüyle ölüm ikili, 
zıt bir duygu uyandırır insanda. Onu çeki-
ci kılan, cazip hale getiren, taçlandıran da 
budur.”

MA” yani Almancada “nine” anlamı-
na gelen bu kitapta, Engin Noyan’ın 

anneannesi Addi’nin Türkiye’de geçirdiği 
yıllarda tuttuğu günlüklerinden bir derle-
me yapmıştır. 

Elinizden bırakamayacağınız biyografik 
kitap. Bir kadının aşkı uğruna yaptıkları, 
hayata bakış açısı, zorluklara karşı verdiği 
mücadeleler takdire şayan. Uzun süre önce 
okumama rağmen hala hafızamda detay-
larıyla kalan hoş bir hatırat. Münib Engin 
Noyan, Almanya’dan Türkiye’ye gelen 
anneannesinin kaleminden anlatıyor bize o 
dönemleri bu romanında. 

“Oma...” yalnızca bu ülkenin çok özel 
bir döneminin, çok özel bir tanıklığının 
belgesi değil, aynı zamanda bir davettir: 
kişisel bir tarih şuuru geliştirebilmek için 
anı yazmaya, hoşgörüye, önyargısızlığa ve 
herkesi “kendi-yalnızca kendi” olmaya açık 
bir davet! Kitapta ayrıca 2. Dünya Savaşı 
sırasında Almanya’da yaşanan savaş ve 
zorluk günlerini bizzat Almanya’daki akra-
balarından öğrenen Addi’nin kaleme aldığı 
günceleri de bulmaktasınız. Herkesi, kendi 
en yakınlarına kendine dair yazılı bir belge 
bırakmaya özendirmek çünkü insan ancak 
kendiyle hesaplaşarak “insan” olur ve bir 
toplumun, bir dönemin gerçek tarihi ancak 
kendiyle hesaplaşan “insan”ların yazdıkla-
rıyla belgelenir.

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

kisi sunma niyetindeyiz. Bu sayımızda da birbirinden güzel kitap ve filmleri sizin için 

hazırladı arkadaşlarımız:

1 2 3

kita
film

LÂ
Nazan Bekiroğlu

GİDERKEN BANA 
BİRŞEYLER SÖYLE

OMA
Münib Engin Noyan

Timaş Yayıncılık

Timaş Yayıncılık
Mustafa Ulusoy Profil Yayınları

Sonsuzluk
Hecesi: Lâ
Z. Sena Tuna - U. İlişkiler

Emrecan Erkan - 
Elektronik Müh. Samet Okçu - Resim Öğr.

Güzel Ayrı-
lıklar Olsun

“O” Güzel İn-
sana İthafen

B K O
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emal Sayar bu sefer öykü-
de kendini bir kez daha 

sevdiriyor bizlere. 

Sağlam bir kurgu, ironik bir 
dil ve hayatın içinde kaybolan 
insanlar.

Rüyalar, gerçek-
ler, psikanaliz, 
çocukluk yara-
ları, yalnız-
lık, kalbe 
dönüş, aşk 
eşiliğinde 
yer yer fan-
tastik öykü-
lerle Otoyol 
Uykusu. 

Hayatın içinden çok 
tanıdık gelecek öykülerle bize 
mesaj veriyor. 

Yeri geliyor kendini buluyor-
sun öykü kahramanının yerin-
de, içten, samimi ve sıcak.

Her dakika koşuşturma. Bit-
meyen telaşe. Baş döndüren 
teknoloji.

Gazeteler. Ritmik yaz şarkı-
ları. 
Gece. Gündüz.

Ve uzakta belli belir-
siz, tenha bir yol.

Tüm gördük-
lerimiz bir 
rüya olmasın 
sakın?

Baş döndürücü 
hız ve ego çağın-

da ruhumuza bir-
den batan iğnelerin 

bir sebebi olmalı. 

Kemal Sayar o sebebi bilgelikle 
yakalıyor, şair titizliğiyle işle-
diği kelimelerle tarif ediyor. 

skender Pala bu defa 
yalnızca roman yazmamış 

şiir havası esiyor her sayfasın-
da.

Od bir Yunus Emre romanı. 
Gök kubbemizin her zaman 
parlayan ve hep çok sevilen, 
şiirleri gönülden gö-
nüle dolup dilden 
dile dolaşan 
Yunus Emre, 
bu kez OD’un 
ana kahra-
manı. 

Aşkın tahtına 
bir kez daha 
oturtuluyor. 13. 
yüzyılın her bakımdan 
kavruk ve yanıp yıkılan orta-
mına Yunus Emre’nin gelişi 
tarihi atmosfer içerisinde ha-
kiki anlamına kavuşturuluyor. 

Yıkıntılar ve yangınlar içinden 
bir gönül ve bir insanlık anı-

tının inşa edilişi cümle cümle 
anlatıyor ve elbette kalbe 
dokuna dokuna yol alıyor. 

Romanın her sayfasında 
Yunus’un hamlıktan sa�ığa 
geçişi okunuyor.
Biliyorum,”Biz bu ilden gider 

olduk, kalanlara selam 
olsun,” demişti. 

Yine Biliyorum, 
“Bizim için hayır 
dua kılanlara 
selam olsun.” 
Demişti. Ve 

Sevgili’ye gittiği 
o geceden sonra 

adının dilden dile, 
aşkının gönülden gönle 

dolaştığını da biliyorum. Şim-
dilerde ona kimisi Âşık Yunus, 
Miskin Yunus, Derviş Yunus. 
Varsın onu da desinler. Ve 
Türk yurtlarında, onu en çok 
“Bizim Yunus” diye çağırırlar.
Biliyorum.

itabı elime alınca adeta büyülendim. 

Her bir kelimenin diğerinde hatrı kaldı. Öyle tatlı, öyle hoş, naif 
bir kitap. Bütün kelimeler özenle seçilmiş. 

Çok uzun zaman geçti bu kitabı okumamın üzerinden zaten ilk 
kitaplarından biri Sözün ve Sukutun Renkleri. 

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu iyi bir gözlemci. Bunda hikayeci-
liğinin katkısı da inkar edilemez. Bu kitabı da deneme tarzında 
yazılmış bir kitap. 

Özellikle birinci bölümünü çok sevdim. Ara ara okunası. 

Şöyle bir güzellik var: Susma bir tehdit olabilir mi? Konuşma hele de 
kelimelerin hakkını yüksek frekanstan vererek aktif bir eylem iken; 
sükûtun eylemliliğinden bahsedilebilir mi? 

Sükût iki kişi arasında yaşanırken fazla zor gelmez. 

Neden sustuklarını biliyorlardır çoğu defa. İster anlaşabilmek için ke-
limelerin kifayetsizliği olsun, isterse sonuna kadar anlaşmış iki gönlün 
kelime tasarrufu. 

Karşılıklı susan iki kişi, yani duruşunu sükûttan yana koyan iki kişi 
zamana karşı direnmenin ince provasını yapıyormuşçasına vaktin 
bereketine gark olabilir. 

Çünkü konuşmadan anlaşma mertebesine erenler ayrılıkların dünya-
sından azat olanlardır. 

Kendini dinleten ney’in ilk şikayeti ayrılıklardan yana değil midir? 

“Aşık susarsa mahvolur” der tasavvuf ehli, “arif konuşursa”. 

Özgür olmayı seçenler, kelimelerin yükünden vazgeçenlerdir. 

Kesinlikle bunu tatmalısınız.
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OTOYOL UYKUSU
Kemal Sayar

Sözün ve Sükûtun Renkleri
Fatma Karabıyık Barbarosoğlu

OD
İskender Pala

Timaş Yayıncılık

İz Yayıncılık

Kapı Yayınları

Nedir Bu 
Telaş?

AŞIK SUSARSA, 
ARİF KONUŞURSA

Yunus’u
Anlamak

Handan Kapıcı - Bilg. Programcılığı

Osman Aktaş - İşletme

Cansu Özmen - Uluslararası İlişkiler
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serin, bugüne kadar 
izlediğim iyi filmlerin 

en başında geldiğini söyleye-
bilirim.

Film; bir grup insanın daha 
iyi yaşam şartlarına sahip 
olacağına dair kandırılıp 
ülkelerinden bir konteynırın 
içinde çıkarılmasıyla 
başlıyor. 

Asıl hikaye, 
insanlardan 
birinin bula-
şan kişiyi 36 
saatte öldüren 
bir virüs taşı-
masını anlatıyor. 

İnsanlığın birçok eksik 
yönünü aynı anda ele alan 
bu film, bir hükümetin çı-
karlarını nasıl koruduğunu, 
gerektiğinde vatandaşları-
nın yaşamından vazgeçmek 
için gözünü kırpmadığını 
bahsediyor. 

Daha özele inildiğinde 
doktor bir annenin, virüs 
kapmış kızını kurtarma 
çabası insanı ekran başına 
kilitliyor. 

Zorla da olsa karantina 
bölgesine girebilen küçük 
kızın şahit olduğu vahşet ise 

bizlere ayrı bir insanlık 
dersi niteliğinde.

Orada anne, 
baba, evlat ya da 
insan olmanız 
fark etmez; virüs 
size temas ettiy-

se imha edilmesi 
gereken bir saatli 

bombasınızdır artık. 

Gözyaşlarınızı tutamayaca-
ğınıza eminim. 

İzleyenlerin insanlık adına 
kendilerine pay çıkarması 
dileğimle.
İyi seyirler.

yuncuları, ilginç hikâye-
si ve akıcılığı PK filmini, 

Bollywood’dan çıkan diğer 
filmlerden ayırıyor. 

Tanrı kavramını yetişkin bir 
uzaylı tarafından yüklenen 
manalarla irdeleyen filmdeki 
mesajlar çok çarpıcı.

PK, düşünceler komedisidir. 

Ana karakter kimsenin 
sormadığı sorular sorup, 
çocuksu hareketleriyle-ma-
sum bakışlarıyla dikkatleri 
üzerine çekerek, insanların 
monoton hayatlarını gözden 
geçirmelerine zemin hazır-
lar. 

PK’nın bu sorgulayışı mil-
yonlarca insan için manevi 
bir yolculuğa dönüşür. 

Film, karmaşık felsefenin, 
yerleşmiş tabuların iddialı 
yönlerini orijinal bir şekilde 
ele alır. Bu idelerin arkasın-

da ise bir aşk masalı sürege-
liyor. 

İçinde kahkahaları da barın-
dıran bu aşk masalının ayrı 
dünyalardan gelen yabancı-
lar arasında dostluk desta-
nına nasıl dönüştüğünü de 
görmüş oluyoruz.

Peki, bu film bize ne katmış 
oluyor?

“Siz, siz olun aman haa.... !! 
“ böyle demiyoruz tabi ki de.

Biz, biz oluyoruz sadece. 

Cama bakınca, camın kirini 
değil, camdan bakıp dışarıyı 
görüyoruz. 

Kendi doğrularımızın salt 
doğru olduğu inancından 
sıyrılmayı da ihmal etmiyo-
ruz. 

Saygılar efendim, iyi seyirler 
;) 

1
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Yön: Kim Sung-su / 2013 – Güney Kore
Oyuncular: Hyuk Jang, Soo Ae, Roxanne Aparicio
Tür: Aksiyon / Dram 
IMDB: 6.7

Yön: Rajkumar Hirani / 2014 - Hindistan
Oyuncular: Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt
Tür: Dram, Komedi
IMDB: 8.4

The Flu (Grip-Virüs) PK

GÖZYAŞLARINIZI 
TUTAMAYACAKSINIZ
Elif Güntay - Biyoloji Yasemin Gül - Öğretmen

SİZ SİZ OLUN 
AMAN HAA!

E O

&

ilmimiz Savaş Dinçel, Erkan Can, Müjde Ar gibi Türk sinema-tele-
vizyon ve tiyatro tarihinin usta oyuncularının başrollerini pay-

laştığı, yaşanmış bir hikâyeden yola çıkılarak hayatın ne kadar basit 
kuralları olduğunu fakat yaşamasının da bir o kadar zor olduğunu 
anlatıyor.

Futbolu seven herkesin keyi�e izleyebileceği, 90’lar kuşağının son 
demi olan mahalle kültürünü, arkadaşlığı, dayanışmayı, yardımlaş-
mayı ve tabi ki yaşamımızın olmazsa olmazlarından aşkı da bizlere 
samimiyetle yaşatan sıcacık bir hikaye. 

Birbirinden farklı birçok in-
sanın hayata dair beklentile-
rini, umutlarını, karşılarına 
çıkan engelleri nasıl aştık-
larını ve seyirciye günlük 
hayattan bir şeyler vererek 
bizi hüzünlendiren 
ama bir yandan 
da içimizi ısı-
tan harbi bir 
film. 

Rol alan 
birçok 
ünlü 
futbolcuyu 
seyretmek 
de izleyenler 
için ayrı bir keyif 
olacaktır. En önemlisi 
de içinde yaşam mottosu 
olacak kadar değerli ve 
adeta hayat dersi veren 
sözlerin yer almasıdır. Hayat 
hiç beklemediğin anda seni 

ofsayta düşürebilir, sana hak 
etmediğin kartlar gösterebi-
lir, daha maçın başında er-
ken bir gol yiyebilirsin ama 
unutmamamız gereken bir 

şey varsa o da maçın 90 
dakika olduğudur. 

Kısacası “hayat 
fena halde 

futbola 
benzer”. 

Keyif 
alacağınızı 
umuyor 

iyi seyirler 
diliyorum.

Aldığı Ödüller

Uluslararası İstanbul Film 
Festivali; En İyi Erkek Oyun-
cu, En İyi Film, En İyi Yönet-
men, Halk Jürisi Ödülü.

HAYAT FUTBOLA 
BENZER
Yusuf Öztürk - Felsefe

F

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Yön: Serdar Akar / Türkiye - 2000
Oyuncular: Fatih Akyol, Müjde Ar, Akasya Asiltürkmen
Tür: Dram
IMDB: 7.4
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avi adamlarla tanışmış 
mıydınız?

Aslında insanın öz hali, 
cinsiyet olmadan, başka bir 
evrende, oraya uygun kalıba 
girmesi, öz ırkla dünyadaki-
lerin savaşı gibi asıl medeni-
yet ve teknolojiye enerji ile 
ulaşmışlar. Ancak şuandaki 
dünyalılara ilkel gelen yön-
temleri kullandıkları zan-
nediliyor. Esasen ilkel olan 
enerjiyi kötü amaçla kullanan 
insanların vardığı teknik ile 
doğru şekilde kullanan aynı 
ırkın savaşı yönetmen kadim 
bilgilerden yola çıkarak bu 
senaryoyu oluşturuyor.

Eğer bizde hâkim olan iyiler 
olsaydı, geleceğimiz gerçeğe 
çok yakın olarak ilkel sayılan 
ırk gibi olacaktı. Yani avatar-
lar gibi filmi izlerken konula-
rın yaratılış ve geçmiş-gelecek 
tezahürünü kurgusal olarak 

nasıl işlediğini düşünebiliriz. 
Ayrıca maddenin içine bürü-
nen hayatın Babil Felsefesiyle 
(karanlıktan aydınlığa gidiş) 
işlendiğini fakat insan ırkının 
madde ve enerji ile yürütülen 
bir sistemden ibaret olduğunu 
çözümleyebiliriz. 

Özetle toprakta başlamayan 
bir iyi kötü evreni, insanın 
aklının sınırlarını zorlayan 
metafiziğin doğayı bozmadan 
kullanılabileceğini, yönetile-
bileceğini, bunu yönetenlerle 
yönetemeyen, bu ilme vakıf 
olamayanların savaşı. Sebebi 
de asıl yaratılış bağlamından 
dünyadaki yani bizim insanla-
rımızın kopması.

Fıtrattan uzaklaştıkça cahil-
leşir insan. Ama teknolojinin 
sınırlarının üstüne çıkan 
o insanları ilkel kabile gibi 
görür. Kafanızın karışması 
dileğimle.

Yönetmenliğini Francis Lawrence’ın 
üstlendiği 2008 yapımı film korkunç 

bir virüsün her tarafa yayılmasına engel 
olamamış bir bilim adamı olan Robert Ne-
ville’in hayatta kalma ve virüsün tedavisini 
bulma uğraşlarını anlatıyor. 

Dünya üzerinde virüse bağışıklılık geliştire-
rek hayatta kalmayı başaran tek insan olan 
Robert, üç yıl süre ile her türlü imkânını 
kullanarak kendisi gibi yaşama tutunan 

başkaları varsa onlara ulaşmaya çalışır ve en 
sonunda aslında yalnız olmadığını öğrenir. 
Neville’in direnme gücünü sağlayan tek şey 
misyonunu yerine getirme tutkusudur. 

Ama ortada acı bir gerçek vardır ki o da 
zamanın hızla tükendiğidir. 

Başrolde Will Smith’in oynadığı bu film, 
baştan sona iyi kurgulanmış senaryosuyla, 
etkililiği artıran görsel efektleriyle ve işle-

diği mesajı en iyi şekilde temsil eden usta 
oyuncularıyla o dönemde fark yaratmış ve 
hala etkileri görülen bir film olmayı başar-
mıştır. 

Bizde film tutkunu okurlarımıza eğer 
izlememişlerse I’m Legend (Ben Efsaneyim) 
filmini izlemelerini tavsiye etmekle birlikte 
beğeneceklerine dair garanti veriyoruz.

lk gün hiçbir şey 
yoktu sadece müzik 

vardı. Tanrı birinci gün 
güneşi yarattı. 2. Gün 
denizi yarattı. 3. Gün 
plakları yarattı. 4.gün 
televizyonu yarattı. 5. 
Gün cinleri yaratmış. 6. 
Gün insanları yaratmış. 
7. Gün ise dinlenmiştir. 

Peki 8. Gün? 

Filmin sonunda bunun 
cevabını güzel bir şekilde 
duyacaksınız. George 
down sendromlu hayat 
dolu bir gençtir. Hayata 
saf ve temiz bakar, her 
şeyden zevk alır. Har-
ry ise tam anlamıyla 
işinden başka bir şey 
düşünmeyen bu yüz-
den ailesini kaybetmiş 
ayrı yaşamak zorunda 
kalmıştır. George bir gün 
kaldığı bakımevinden 

yerden çıkar ve yanında-
ki köpek ile gezinmek-
teyken Harry arabası 
ile köpeğe çarpar ve bu 
sayede George ve Harry 
tanışır. 

Harry ondan kurtul-
mak ister ama ailesini 
bulması biraz zaman 
alır bu zaman zarfın-
da Harry George’nin 
birçok sorunuyla uğraşır. 
George Harry’i çok sever 
ve ona bağlanır. Harry 
ise ondan ilk zamanlar 
kurtulmak istemektedir. 
Farkında olmadan çok 
güzel zaman geçirmeye 
başlarlar. George Harry’e 
hayatı ve hayattan zevk 
almayı öğretir. 

Sekizinci günde, Har-
ry’nin deyişiyle George 
yaratılmıştır o kesinlikle 
mükemmeldir.
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KAFANIZ 
KARIŞABİLİR

YAŞAMAYA 
TUTUNMAK

Büşra Mercan - Felsefe

Elif Bayram - Matematik

İdris Malo - Felsefe

O KESİNLİKLE
MÜKEMMEL

M
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Avatar Sekizinci Gün
Yön: James Cameron / 2009 - ABD
Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Tür: Bilim Kurgu
IMDB: 7.9

Yön: Jaco Van Dormael / 1995 - Belçika,  Fransa, İngiltere
Oyuncular: Philippe Godeau ,  Dominique Josset
Tür: Dram
IMDB: 7.6

Ben Efsaneyim
Yön: Francis Lawrence / 2007 – ABD
Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Willow Smith, Charlie Tahan
Tür: Dram
IMDB: 7.2
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u kubbede bir hoş sedanın baki 
kalmasını sağlayacak insanla-
rın bağımsız akademilerden 

çıkacağını dile getiren önerme gün 
geçtikçe daha da güçlü hale geliyor. 
İnsanlığa dair bir söylem biriktirme 
iddiası günümüz dünyasında yeni bir 
şey söyleme çabasını da beraberinde 
getiriyor. 

Bu iddiayı taşıyanlar çıktıkları 
yolda yanındaki tek azıkları ‘dert’: 
İçerisinde yaşadığımız zamanı ve üze-
rinde yaşadığımız dünyayı iyiliğin, gü-
zelliğin, hikmetin ve hakikatin rengi 
ile renklendirme derdi. Bu uzun yolun 
zorluklarla dolu olması ise üzerinde 
taşıdığı büyük derdin öneminden 
kaynaklanmaktır. 

“Varlığından haberdar olmak, 
düşünce dünyasında var olmak ve 

dünyaya zihin ile dokunmak.” Bu üç 
varoluş halinin heyecanı, dert sahibi 
sosyal bilimci için bu yolun mücadele-
sini verilebilir kılmaktadır.

Serdivan Fikir Sanat Akademisi, 
yukarıda çizilmeye çalışılan resmin 
sağ alt kösesine atılan bir imza olma 
potansiyelini taşıyor. İlk günden bu 
yana sadece Sakarya’da, Marmara’da 
değil ülkemizin farklı bölgelerinde 
akademiye dair heyecan taşıyan in-
sanların ‘varlığından haberdar ol’duğu 
bir girişim. 

Başlamamanın yanı sıra bu nokta-
ya gelebilmek büyük bir önem taşıyor-
du. Sürekliliği, kararlılığı ve disiplini 
gerektiren ‘düşünce dünyasında var 
ol’ma hali ise, bu gök kubbede kalı-
cı olabilmenin zorlu süreçlerinden 
biridir. 

Geride bıraktığı dönemlerde 7/24 
açık kütüphanesi ve Türkiye’nin 
yetkin akademisyenleriyle birlikte; 
sosyal, kültürel, akademik ve sanatsal 
programların meyveleri olan kong-
reler, konferanslar, atölyeler, mani-
teler, söyleşiler ve yayınlar düşünce 
dünyasında kalıcı olmaya dair kapının 
aralandığını bize gösterdi. 

Bu kapıdan da geçilip “dünyaya 
zihin ile dokun”ulacak olmanın düşü-
nülmeye başlanması bile, aynı dert ile 
dertlenenleri heyecanlandırmaktadır.

Okullaşma sürecini (belki de 
sınavını) yaşayan Serdivan Fikir Sanat 
Akademisinin, dünyaya zihin ile do-
kunan bir ekol olması dileği, temenni-
si, gayreti ve derdiyle kalın…

Serdivan’a Dair
Okul, Bir Ekole Dönüşebilir mi?

B

Ali Öztürk - SAÜ Sosyoloji Doktora
aliztrk@gmail.com
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öy adını henüz yerle-
şim yaygınlaşmadan 

önce uzun kavak ağaçları 
bulunduğundan ve bunla-
rın çubuğa benzemesinden 
dolayı Çubuklu Köyü olarak 
almış.

Köy nüfusunu genel olarak 
Bulgaristan Muhacırları 
ve Gürcü göçmenler oluş-
turmakta. Bunun dışında 
zamanla buraya yerleşen 
Manavlar ve Lazlarla, hu-
zurlu bir şekilde köylerini 
paylaşmışlar. Bu sebepten 
dolayı farklı kültürlere ait 
gelenek ve görenekler sıkça 
göze çarpmakta. 

Toplam nüfusu 1500 civarı 
olan bu şirin köyü sevme-

mek mümkün değil. Şehir 
merkezine 11 km uzaklıkta 
olup tertemiz bir havaya sa-
hip. Yeşil dendi mi ve bu ka-
dar millet bir araya geldi mi 
tabii ki bol meyveli, ceviz-
li, fındıklı bahçeler çıkıyor 
karşımıza. Tarım ve hay-
vancılıkla geçimini sağlayan 
köyün ekonomik durumu 
oldukça iyi görünüyor.

Serdivan Ajans olarak köyü 
ziyaret ettiğimiz esnada, 
bizlere eşlik eden köy muh-
tarı Yakup Elturan, Çubuk-
lu Köyünde doğmuş ve baba 
topraklarına sahip çıkmış. 
Bu yeşil bahçeden vazge-
çememiş. Kendisine hak 
vermemek elde değil. Şehir 
merkezine hem bu kadar 

ÇUBUKLU 
KÖYÜ

Serdivan’a oldukça yakın, samimi, sıcak ve 
bol yeşilli bir bahçe Çubuklu Köyü.

K

tas.omer@gmail.com

K
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yakın, hem de kalabalıktan uzak, mis gibi 
havası ve yeşiliyle tam bir doğa harikası 
burası.

Çubuklu Köyü Camii

Çubuklu Köyü Camii 1977 yılında yapıl-
mış ve yapım tarihine göre oldukça bü-
yük ve gösterişli bir Camii. Köyün imamı 
Sadettin Okumuş 2011 yılında burada 
göreve gelmiş. Cami cemaati yazın bah-
çelerinde çalışmaya gittiği için imamımız 
bu durumu “fındık zamanı başladı mı tu-
tulmuyor cemaat” diye anlatıyor. Camide 
yaz Kuran’ı Kerim kursları eğlenceli bir 
şekilde eğitim vermekte çocuklara. 

Oldukça nezih, ferah bir camii gördük biz 
Çubuklu Köyünde. Yolunuz düşerse soluk 
alabileceğiniz, şadırvanında serinleye-
ceğiniz bu cami minaresinde harika bir 
manzara barındırıyor, bizden söylemesi.

Şirin Köy Okulu

Eskiden her köyün şirin birde okulu var-
dı. Kara tahtalar, tebeşirler, okulun bah-
çesinde koşuşturan çocuklar, yeşillikte 
söylenen şarkılar… 

İşte zihnimizde canlanan o şirin köy oku-
luyla burada karşılaştık. 4 sınıfı, 34 öğ-
rencisi ve 2 öğretmeni olan bu şirin oku-
lun bahçesinde küçük bir bina ana sınıfı 
için ayrılmış ve 1 öğretmeni var. Bahçe-
sinde çocuk parkı, futbol sahası olan bu 
okul, bizi biraz geçmişe götürdü.

İnsana Huzur Veriyor

Bahçeli, sakin, nezih evleri olan; fındıkla, 
cevizle, kirazla uğraşan kendi halinde bir 
halka sahip bu köy, aynı zamanda İstan-
bul’dan, yurtdışından yerleşimci çekiyor. 
Tertemiz havasıyla tam bir doğa harikası. 
İnsanda buraya yerleşip sakin bir hayat 

sürme arzusunu pekiştiriyor. Biz Serdi-
van Ajans olarak Çubuklu Köyünü çok 
sevdik. Yolunuz düşerse uğramanızı tav-
siye ediyoruz, zira sizi bahçelerinde ağır-
layacak misafirperver bir halkı var.

‘
‘

‘
‘

Eskiden her köyün şirin 
bir de okulu vardı. Kara 

tahtalar, tebeşirler, oku-
lun bahçesinde koşuş-

turan çocuklar, yeşillikte 
söylenen şarkılar… İşte 
zihnimizde canlanan o 

şirin köy okuluyla burada 
karşılaştık.
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Vine’dan IOS Kullanıcılarına 
Yeni Bir Güncelleme

Instagram’a
Yeni Özellik

ine IOS uygulamasını güncelle-
di ve güncellemeyle diğer Vine 

kullanıcıları için takip edecekleri yeni 
kişileri bulmalarını daha kolay hâle 
getirdi. 

Tavsiyeler, Kişi Bul bölümü altında 
listeleniyor, burada daha önce mevcut 
olan, Twitter ve Kişiler uygulamaları-
nın bağlanmasıyla sunulan kişi bulma 
seçeneklerinin yanına ekleniyor.

Aslında uygulamanın en önemli yeni-
liği bu değil. 

Son versiyonuyla kullanıcılar Vine 
videolarını geçmiştekine göre daha 

yüksek çözünürlükte yükleyebiliyor. 

Kullanıcılar varsayılan olarak ayar-
lanmış daha düşük seçenekli videolar 
yerine yüksek çözünürlüklü videoları 
yükleme imkanına sahip. 

Bunun seçi-
mi “Ayar-
lar”dan 
yapıla-
biliyor.

nstagram‘ın resmi 
Twitter hesabın-

dan yapılan duyuruyla  
artık kullanıcıların 
Instagram’ın web 
versiyonunda kişileri, 
mekanları ve etiketle-
ri arayabilme özelliği 
geldiği belirtildi.

Bir süredir web versiyo-
nunu iyileştirme adına 
çalışmalar yapan site, 
ilk olarak web versiyo-
nunun görünümünü 
değiştiren ve daha 
kaliteli çözü-
nürlükle hiz-
met vermeye 
başlamıştır. 
Artık arama 
özelliğiyle 

birlikte masaüstü bilgi-
sayarlardan da kullanım 
oranını artırabilir.

Instagram’ın mobil 
deneyimini zaten 
sürekli geliştiren şir-
ket, bundan böyle web 
versiyonuna da gereken 
önemi verecekmiş gibi 
görünüyor. Mobilde 
yaşattığına benzer bir 
deneyimi, web versi-
yonunda da yaşatmak 

isteyen Instag-
ram’ın kalan 

eksikleri 
de yakın 
gele-
cekte 
tamam-
laması 

olası. Beklenen özellik-
lerin başında gelen bil-
dirimlerin ve arkadaşla-
rın hareketlerinin web 
sürümünde de etkili 
olması bekleniyor.

Bir mobil uygulama 
olarak hayata geçen 
Instagram, web versi-
yonuyla görüntülenme 
sayısını da artırmayı hiç 
şüphesiz başaracak. 

Günde 70 milyon fotoğ-
rafın yüklendiği Instag-
ram’da amaç biraz da 
yakın gelecekteki rek-
lam gelirlerini olumlu 
yönde geliştirmek.

zbusramercan@gmail.com

V

I
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u ayki fenomen röportajı köşemizde 
50 binin üzerinde takipçisiyle 

@detroitlikizil hesabının kullanıcısını 
konuk aldık. 

Yapmış olduğumuz söyleşideki içtenliğin-
den dolayı pek kıymetli “Detroitli” beyefen-
diye teşekkür ediyoruz.

Sosyal medya serüveninizi kısaca 
anlatır mısınız?

Sosyal medya serüvenim aslında Türki-
ye’nin de sosyal medya serüveni diyebi-
liriz. 

İlk olarak içerikleri kullanıcıların oluş-
turduğu online sözlüklerde yazamaya 
başladım. Sonra dindar gençlerin açtığı 
İHL Sözlük’te bir süre kurucu adminlik 
yaptım. Sonra Sözlük dönemi popüler-
liğini yitirince Twitter hesabı açtım bir-
çok sözlükcü gibi. Şimdilerde Twitter’da 
yazıyorum sadece düzenli olarak sosyal 
mecralardan.

Sosyal medyanın olumlu-olumsuz 
yönleri nelerdir?

Birçok iyi arkadaş edindim. Birçok olaya 
tanıklık ettim. Fakat geriye dönüp bak-
tığımda kitap okumayı ve bir konuyu 
derinlikli incelemeyi unuttuğumu gör-
düm. Bugünlerde romanlardan yeniden 
başladım kitap okumaya. 

Sosyal ortamda ne kadar zaman 
harcıyorsunuz?

Düzenli olarak başında oturmuyorum 
ama gün içinde muhakkak bakmam ge-
rektiği durumlar oluyor. Haber sitele-
rinden gündemi izlemek yerine sosyal 
medyayı kullanıyorum. Manipülasyon-
lara da geldiğimiz oluyor haliyle. 

Ayrıca profesyonel olarak ilgilendiğimiz 
sosyal medya işleri var iki arkadaşımla. 
O işlerle ilgili epeyce zaman harcıyorum 
diyebilirim. 

Yazdıklarınızın, paylaştıklarınızın 
on binlerce insana ulaşmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bunun bir etkisi var gerçekten. Bir yükü 
de var. Sonuçta insanlar sizi ciddiye alı-
yor ve izliyor. Ağzınızdan çıkan her şey-
den daha da sorumlusunuz. Sosyal med-
yanın ruhu da burada tabi. Ne kadar çok 
kişiye erişirsen o kadar etkin oluyor. 

Bir fenomen olarak diğer kullanıcı-
lara önerileriniz nelerdir?

Açıkçası kendimi öyle “öğüt” verecek ko-
numda görmüyorum ama sosyal medya-
da şunu asla aklımızdan çıkarmamamız 
lazım. “Haber” kimden gelirse gelsin en 
az 5 defa teyit ettirmek gerekiyor.

 B

Gelen Haberi En Az 
5 Defa Teyit Edin

fenomen 
röportajları
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eydan Projeleri ile Serdi-
vanlıların yeni buluşma 

noktası bu alanlar olacak. 

Bir bölgeye Meydan yapmak 
demek o bölgedeki insanları 
bir araya getirmek, kaynaş-
tırmak, özlenen mahalle soh-
betlerini yaşatmak demek. 
Zamanla eski manevi değerle-
rimizi kaybederken komşuluk 

ilişkileri de artık eski tadını 
vermez hale geliyor. 

Serdivan Belediyesi yalnızca 
işe belediyecilik olarak bakma-
yıp sevgi, samimiyet ve mane-
viyat katıyor. 

Halkın eski değerlerini ye-
niden yeşertiyor. Onlara bu 
güzellikleri yaşayabilecekleri 

alanlar sunuyor.

Bahçelievler Meydanı Adım 
Adım Tamamlanıyor

Serdivan Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen meydan pro-
jelerinden bir yenisi, Aksaray 
semti olarak adlandırılan Bah-
çelievler Mahallesi’nde yükse-
liyor. 

İçerisinde mahalle meydanla-
rının vazgeçilmez unsuru olan 
meydan çeşmesinin de yer ala-
cağı komplekste altyapı ile ilgi-
li faaliyetler büyük ölçüde bi-
tirilirken, aydınlatma tertibatı 
ve ağaçlandırma için de altyapı 
çalışmalarının tamamlandığı 
belirtildi.

Çocuk oyun alanlarından, fit-

Serdivan Belediyesi’nin

Göz Kamaştırıyor!
MEYDAN PROJELERİ

zynpsntn@gmail.com

M

KAPAK

Kemalpaşa Spor Tesisi

Kemalpaşa Pazar Yeri

Birbirinden Farklı Meydanlarla Serdivan Belediyesi Sosyal Belediyeciliğe Farklı Bir Boyut Kazandırıyor 
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ness aletlerine, mini basketbol 
sahasından, yürüyüş ve koşu 
parkurlarına kadar toplam 
4274 m2 alanda hayata geçirile-
cek meydan, sosyal donatıları-
nın yanı sıra dinlenme alanları 
ve alanın ortasına konulacak 
çeşmesi ile vatandaşların yeni 
buluşma noktası olacak. Otur-
ma gurupları, estetik unsurla-
rın göz önünde tutulduğu dü-
zenli peyzajı, aydınlatması ve 
çeşmesi ile mahalle meydanı; 
sosyal ilişkilerin ve birlikteliğin 
ortak bir mekanda yaşatılması 
ve pekiştirilmesi adına misafir-
lerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Muhtarlık Binası da Yer 
Alacak

Proje kapsamında Bahçelievler 
Mahalle Muhtarlığı da mey-
danda kurulacak yeni binasın-
da vatandaşlara hizmet vere-
cek.

Kemalpaşa Mahalle Mey-
danı Projesinde Çalışmalar 
Başladı

Serdivan Belediyesi’nden Ke-
malpaşa Mahallesi’ne, altı 
kapalı pazar yeri, üstü sosyal 
donatı alanı ile yeni mahalle 
meydanı.

Serdivan Belediyesi vizyon 
projelerine bir yenisini daha 
ekliyor. Kemalpaşa Mahallesi, 
farklı ve modern mimarisinin 
yanı sıra doğadan da istifade 
edilen yeni proje ile hem kapa-
lı pazaryerine hem de mahalle 
meydanına kavuşuyor.

Futbol Sahası, Meydanı ve 
Kapalı Pazar Yeri 

Altı 2230 m2kapalı pazar yeri, 
üstü ise futbol sahası ve din-
lenme alanı olarak tasarlanan, 
pazar alanının aydınlatılma-
sında ise cam çatı kullanılarak 

gün ışığından istifade edilme-
si planlanan kompleks, pazar 
alışverişinin yanı sıra, mahalle 
meydanı görevi de görecek ve 
Kemalpaşa sakinlerinin yeni 
buluşma noktası olacak. Çok 
amaçlı kapalı pazar yeri sosyal 
belediyecilik projelerine yeni 
bir örnek teşkil edecek. Kapa-
lı pazar yeri projesi ile pazar 
esnafı mevsim şartlarından 
olumsuz etkilenmeyecek.

Artık Mahalleli Evlerinde 
Değil Bu Meydanlarda 
Vakit Geçirecek

Arabacıalanı Mahalle Meyda-
nı’ndaki çalışmalar da son hız 
devam ediyor.

Serdivan Belediyesi’nin ‘Her 
Mahalleye Bir Sosyal Alan’ slo-
ganıyla başlattığı çalışmaları 
hız kesmeden devam ediyor. 
Arabacıalanı Mahallesi 1. Cad-
de üzerinde yeni bir proje daha 

hayata geçiyor. Çocuklar artık 
daha güvenli sosyalleşecekleri 
bir alana kavuşuyor. 

Aileler çocuklarını korkmadan 
sokağa çıkartabilecek. Araba-
cıalanı Mahallesi 503. sokak 
üzerinde bulunan iki noktada 
yapımı devam eden mahal-
le meydanı, yeşil alanları, pey-
zajı ve en önemlisi tarihimizde 
önemli bir yer tutan meydan 
çeşmesi ile bölgedeki halka 
hizmet verecek.

Serdivan Belediyesi proje hak-
kında yaptığı açıklamada bisik-
let ve yürüyüş parkurunun yer 
alacağını, parkurun ortasında 
kalan alanın ise futbol sahası 
olarak değerlendirileceğini be-
lirtti. 

Proje toplam 3 bin 500 metre-
kare alan üzerine inşa edilecek 
ve en kısa sürede tamamlanıp 
halkın kullanımına sunulacak.

KAPAK

Kemalpaşa Spor Tesisi

Bahçelievler Meydanı

Bahçelievler Meydanı

Bahçelievler MeydanıKemalpaşa Meydanı

Kemalpaşa Spor Tesisi

Bahçelievler Meydanı
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AĞUSTOS TAKVİMİ

Büyük Marmara 
Depremi

Saatler 03.02’yi gösterdiğinde 
durmuştu zaman. Afet, uykuda 
yakalamıştı binlerce insanı. Merkez 
üssü Gölcük olan 7.5 şiddetindeki 
deprem, gelmiş geçmiş en büyük 
2. deprem olarak tarihe acı bir 
şekilde yazıldı. Çevre illlerde dahi 
hissedilen bu elim olayda resmi 
raporlara göre 17.480, resmi olma-
yan rakamla ise 50 binin üzerinde 
vatandaşımız, eşimiz, dostumuz, 
akrabamız hayatını kaybetti. On 
binlercesi yaralı, yüz binlercesi ise 
evsiz kaldı. Aradan 16 sene geçti 
ancak hala geceleri sıçrayarak uya-
nan insanlar var. Ve kulaklarımız-
da hala “sesimi duyan var mı?” 

Berlin’de ‘Utanç Duvarı’ 
Yapıldı

II. Dünya Savaşı´ndan sonra 
dörde bölünen Almanya daha 
sonraları 46 km uzunluğunda-
ki bir “utanç duvarı” ile ikiye 

bölündü. Önce sadece basit bir 
tel örgü çekildi. Daha sonra bu 
örgünün yerine Berlin Duva-
rı inşa edildi ve bu tel örgü 

duvarın üstünde yeniden yer 
aldı. Doğu ve Batı Berlin’in 

arasındaki biri 3,5 diğeri 4,5 
metrelik iki çelik parçadan 

oluşan duvarın 1989 yılında 
yıkılması ile önemli bir tarihi 

eşik geçilmiştir.

Orhan Gencebay 
Dünyaya Geldi

Samsun’da dünyaya gelen 
sanatçı 6 yaşından beri 

müzikle ilgilenmekte ve şuan 
“baba” diye bilinen ustalar-
dandır. Bir nesil onun şarkı-
larıyla ağlamış, efkârlanmış, 

sevmiş, ayrılmış ve nice 
duyguyu Orhan Baba’nın 
şarkılarında yaşamıştır.

Malazgirt Zaferi 
Malazgirt ovasında meydana gelmiş, 
Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu 
Roma İmparatoru Romen Diyojen 

arasında gerçekleşmiş, Anadolu’nun 
Türk’lere yeni yurt olmasını 

sağlamış olan 
meydan savaşıdır.

17 Ağustos 
1999

13 Ağustos
1961

4 Ağustos
1944

26 Ağustos
1071

1 Ağustos
1571

14 Ağustos
1556

Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti Tarafın-
dan Fethi

Türkiye için her devirde hayatî önem 
taşıyan yeşil ada KIBRIS. Kanunî Sultan 
Süleyman zamanında Akdeniz’de Türk 
hâkimiyetine karşı koyacak devlet 
kalmamış, Haçlılar birleşip en güçlü 

donanmayı meydana getirseler bile 
yenilmekten kurtulamamışlardı. Kıb-

rıs’ın fethi 50 bin şehide mal oldu.

Süleymaniye Camii Açıldı
Klasik Osmanlı Mimarisinin en önemli 
örneklerinden biri ve ülkemizin en ihti-
şamlı camisi olan Süleymaniye, Mimar 
Sinan’ın kalfalık eseri olarak bilinmekte-
dir. İçinde medreseler, kütüphane, has-
tane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, 

hazire ve dükkânlar bulunduran camii, 
Süleymaniye Külliyesi’nin bir parçası 

olarak inşa edilmiştir. ‘‘
Büşra Mercan
zbusramercan@gmail.com

Hazırlayan:
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Isaac Singer Dikiş Maki-
nasının Patentini Aldı

Bay Singer, Bayan Singer’in na-
rin parmakları ve güzel gözleri 
yorulmasın diye düşlerini gerçe-
ğe dönüştürür ve 1850’de bu-
luşlar dünyasına müthiş bir icat 
ekler. Bir sonraki sene patent 
alarak sadece karısının değil, 
bu makineyi satın alabilecek 
herkesin yükünü azaltmış olur. 
Dünyada Singer marka dikiş 
makinesinin girmediği ev yoktur 
herhalde. 

Metin Oktay Sahalara 
Veda Etti

Türkiye liglerinde 6 kez üst 
üste gol kralı olarak müthiş 
bir başarıya imza atan, bir 

sezonda kaydettiği 38 gollük 
rekor ancak yıllar sonra 

kırılan Oktay, Fenerbahçe 
ile oynanan jübile maçında 
futbola vedasını rakibi Can 
Bartu ile forma değiştirerek 

yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluşu
29 Mayıs 1453’te İstanbul fethedilerek bir çağ kapatılıp yeni bir 
çağ açılmıştır. Sadece 1 gün sonrasında 30 Mayıs günü İstanbul 
Üniversitesi’nin fikrî temelleri atılmış, Darülfünun olarak asır-
larca ayakta kalmış ancak modern tarzda bir üniversite olarak 
1933’te faaliyete geçmiştir. Halen Türkiye’nin en köklü ve eğitim 
seviyesi en yüksek üniversitelerinden biri statüsündedir.

Et Balık Kurumu Kuruldu 

Et ve Balık Kurumu 3780 sayılı Milli 
Koruma Kanunu’nun 6. maddesi uyarın-
ca, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan, 
“Et ve Balık Kurumu” unvanı ile Ticaret 

Bakanlığına bağlı 40 milyon TL 
sermayeli bir İktisadi Devlet 

Kuruluşu olarak 
kurulmuştur.

İş Bankası Kuruldu 

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal ban-
kası olan İş Bankası, Mustafa Kemal’in 

talimatı ve önderliğinde İzmir 
Birinci İktisat Kongresi’nde 

alınan kararla kuruldu.

Hiroşima’ya Atom Bombası Atıldı

2. Dünya Savaşı son demlerini yaşarken 
vuku bulmuş, 140.000 kişinin hayatını 

kaybettiği olaydır. Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin “Little Boy (küçük oğlan)” ismini 

verdiği atom bombasını atması sonucu, 
Batı Japonya’da bulunan şehir yerle bir 

olmuştur. Bombanın kimyasal 
etkisi olaydan 70 sene geçmesine 

rağmen hala devam 
etmektedir.

12 Ağustos 
1851 23 Ağustos 

1969

1 Ağustos
1933

28 Ağustos 
1952

26 Ağustos
1924

6 Ağustos
1945

Evliya Çelebi Seyahatnamesini 
Yazmaya Başladı

17. yüzyılda yazılan eser, Evliya 
Çelebi’nin 40 yılı aşkın süre boyun-

ca Dünya’nın her yerinde yaptığı 
seyahatler sonucu kaleme alınmış-
tır. Çelebi, ilk seyahatini 29 yaşında 
Bursa’ya son seyahatini ise Mısır ve 
Sudan’a gerçekleştirmiştir. Yazılma-
sı 50 yıl süren ve 10 ciltten oluşan 
eser, şuan Dünya edebiyatında da 

önemli bir yere sahiptir.

19 Ağustos 
1630 ‘‘

hatırlamak 
güç verir 

insana
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HABER

osna Hersekliler Derneği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mu-

za� er Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi 
İsmet Çalışkan’ın da hazır bulunduğu 
ziyarette Ramovic, Serdivan ve Gorazde 
arasında köprü kurarak ikili ilişkileri ge-
liştirmek istediklerini söyledi.

Muhamed Ramovic, Yusuf Alemdar’la 
fikir alışverişinde bulunduklarını ve Ser-
divan’ın bir çok yönden Bosna – Hersek’i 

ve Balkanları bünyesinde yaşattığını ve 
bundan ne kadar memnun olduklarını 
dile getirdi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alem-
dar da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, 1878’e kadar yaklaşık 400 
yıl Osmanlı toprağı olan Gorazde’nin 
aynı aileye mensup iki yakın akraba hat-
ta kardeş olduğunu ifade etti. 

Alemdar, “Biz ulu ve kadim bir çınarın 
dalları gibiyiz. Bir yanımız Anadolu’da 
diğer yanımız Balkanlar’da dal budak 
salmış. Anadolu insanı olarak bizler Bal-
kanlardaki kardeşlerimizin hüzünleriy-
le üzülür, sevinçleriyle neşeleniriz. İkili 
ilişkilerin gelişmesi ve ortak kültürümü-
zün yaşatılması adına güzel olan her şeye 
varız” dedi.
 

el felaketinin yaşandığı Aşağıdere-
köy’de yürütülen yoğun çalışma ile 
hayat kısa süre içerisinde normale 

döndü. Geçtiğimiz günlerde sel felaketi-
nin yaşandığı ve bir vatandaşımızın ha-
yatını kaybettiği Aşağıdereköy’de acının 
izleri silinip yerini tertemiz sokaklara bı-
raktı. Koordineli çalışmalar sonucu Aşağı-
dereköy Mahallesi’nin tüm sokakları selin 
getirdiği atıklardan ve çamurdan temizle-

nerek sıcak asfaltla kaplandı, yaya ve araç 
trafiğine uygun hale getirildi. Serdivan 
Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi son 
iş olarak mahalleyi baştan aşağıya beyaza 
boyadı. 
Kısa süre içerisinde tamamlanan çalış-
malardan duydukları memnuniyeti dile 
getiren Aşağıdereköylüler, Ramazan Bay-
ramı’nın güzelliklerini mahallenin yenile-
nen cadde ve sokaklarında karşıladılar.

Bosna’dan
Selam Var

Aşağıdereköy’de Acının İzleri Siliniyor

B

S

Bosna-Hersek Gorazde Belediye Başkanı Dr. Sci. Muhamed Ramovic, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı ziyaret e� i. 
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BU AY 

1

3

2

4

Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2015

naghan, Kevin James, Ashley Benson

Klasik atari oyunlarının görüntülerini yanlış yo-
rumlayıp bir savaş ilanı olarak algılayan uzaylılar, 
bu oyunlardaki karakterlerin benzerleriyle dünyaya 
saldırırlar. Başkan Will Cooper son çare olarak 80’li 
yılların atari şampiyonu çocukluk arkadaşı Jules 
Brenner ve oyun delisi arkadaşlarına başvurmak 
zorunda kalır. ABD Başkanı Cooper’ın PAC-MAN, 
Donkey Kong, Galaga, Centipede ve Space Inva-
ders’ın saldırılarını engellemek ve dünyayı kurtar-
mak için video oyunu kahramanlarından yardım 
istemek dışında bir şansı kalmamıştır. Bu eğlenceli 
macerada onlara eşlik edin iyi seyirler.

Gerilim severler beyazperdeye. 2010’da vizyona 
giren ve yönetmenliğini Arkın Aktaç’ın üstlendiği 
korku ve gerilim filmi 3 Har� iler: Marid seyircinin 
yoğun ilgisiyle karşılaşmış ve yaklaşık 140 bin kişi 
tarafından izlenmişti. Başrollerde Özgür Özberk ve 
Gülseven Yılmaz’ı izlediğimiz yapım kaybolan bir 
muskanın ardından genç bir kadına musallat olan 
yaratığın dehşetini beyazperdeye taşıyor.

Teller, Tim Blake Nelson

Fantastik dörtlünün yepyeni maceralarından oluşa-
cak olan filmin yönetmenliğini Josh Trank yapıyor, 
senaryo ise Jeremy Slater’ın elinden çıkmış. 2.filmini 
yani Gümüş Sörfçü filmi ilk filminden daha başarı-
lı bulundu. Umalım ki 3.filmi iki filmden de güzel 
olsun. Ama bir şey daha var ki buda ilk iki filmden 
bağımsız olacağı. Oyuncuların komple değişeceği 
demek oluyor ki bu da filmi kesinlikle olumsuz etkili-
yor. Karar sizlerin, iyi seyirler.

Kendi tekniği ve imkanlarıyla zirveye çıkan boksör 
Billy Hope’un, hayatının dönüm noktalarını perdeye 
taşıyacak. 

Bir boksör kariyerinde en yükseğe çıkmak için var 
gücüyle çalışır ama bir süre sonra hayatının ellerin-
den kayıp gittiğini fark edecektir. 50 Cent’i de son 
zamanlarda çokça filmde görmeye başladık.

PIXELS

ÜÇ
HARFLİLER 2:
HABLİS

FANTASTİK 
DÖRTLÜ
The Fantastic 
Four

SOUTHPAW

Zeynep Sena Tuna
zynpsntn@gmail.com

Hazırlayan:
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3. Sayı / Ağustos 2015
 

Editör’den

3. sayıyı tamamlamanın mutluluğuyla sizle-
ri selamlıyoruz. “Aylık Şehir Kültürü Gaze-
tesi” sloganı ile,  bir şehri şehir yapan tüm 
pratiklere dokunmaya çalışıyoruz.

Eleştiri ve önerilerini esirgemeyen okurla-
rımıza teşekkür ederiz. Tekrar hatırlatalım, 
tüm görüş ve düşüncelerinizi 
serdivanajans@gmail.com’a mail olarak 

gönderebilirsiniz. 

Bu sayımız Ga� ar Okkan portresi ile baş-
lıyor. Serdivanlı üniversite öğrencilerine 
‘neden Sakarya Üniversitesi seçilmeli’ diye 
sorduk. Bu sayıda iki dosya çalışmamız var, 
biri 7/24 kütüphane, bir diğeri ise Çubuklu 
köyü.

Bu sayıdaki söyleşimiz Selahattin Yusuf 
ile. Kitap&Film Eki, Sosyal Medya sayfası, 
Ağustos Ayı Takvimi, haber sayfaları ile dolu 
dolu bir sayı hazırladık sizin için. Bu sayı-
mızdan itibaren yeni bir köşemiz daha var: 
Yemek Kültürü. 

Keyi� i okumalar diler, 4. sayıda buluşmayı 
ümit ederiz.

015-2016 Sezonu Bölge-
sel Amatör Lig için kol-

ları sıvayan Serdivanspor tam 
kadro ile antremanlara başla-
dı. 27 Temmuz’da Kazımpaşa 
Stadı’nda çalışmalara başlayan 
sarı siyahlılar bu sezon 3. Lig 
için ter dökecekler.

Teknik direktör Reşat Salpat 
ve Futbol Şube Sorumlusu İs-
met Yaşa’dan aldığımız bilgile-
re göre A Takımı ilk maçına 14 
Eylül’de çıkacak. Takımın her 

konuda sezona hazır olduğunu 
belirten yetkililer, 3. Lig’in çok 
yakın olduğunu söyleyerek 
iddialarını ortaya koydular. 

Ayrıca Serdivanspor’un Genç 
Takımı da aynı tarihte idman-
lara başladı. Genç Takımlar 
için müsabakaların başlama 
tarihinin henüz resmi olarak 
açıklanmadığı bilgisine de 
ulaştık. Serdivanspor’a 3. Lig 
yolunda başarılar diliyoruz.

SERDİVANSPOR
3. LİG YOLUNDA

2

Yaz Okullarında Tenis ve 
Voleybol Zamanı

Serdivan Belediyesi ve İlçe Halk eği-
tim Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
düzenlediği ücretsiz yaz spor okulların-
da Futbol ve yüzmeden sonra şimdi de 

Voleybol ve Tenis branşını seçen öğrenci-
ler eğitimlere başladı. 60 kişiden oluşan 
voleybol gurubu çalışmalarını Zübeyde 
Hanım Ortaokulu’nun Spor Salonunda 
gerçekleştirirken; 40 kişilik tenis grubu 
ise raketlerini Sakarya Anadolu Lisesi 
Spor Salonu’nda sallayacak. Salı ve per-

şembe günleri gerçekleşecek kurslarda 
her branşta 2 öğretici olmak üzere top-
lam dört çalıştırıcı görev alacak. Serdivan 
Belediyesi tarafından kurs öncesi öğren-
cilere spor çantası, tişört, şort, tenis ve 
voleybol topu hediye edildi.


