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PORTRE

enç Yaşlarda Başla-
yan Başarı

Süleyman Seba,  5 Nisan 
1926’da  Sakarya’nın Hendek 
ilçesinde dünyaya geldi. İlko-
kulu Sakarya’da okuduktan 
sonra İstanbul’a gelen Seba, 
lise eğitimine, Kabataş Erkek 
Lisesi’nde başladı. Bir süre 
sonra, Kabataş Lisesi’nin fut-
bol takımına girmesiyle, fut-
bol yaşantısındaki ilk adımı 
atmış oldu. 

Son derece yetenekli olan bu 
genç oyuncuyu Beşiktaş’lı yö-
neticilerin keşfetmesi uzun 
sürmedi. 1943 yılında Beşik-
taş genç takımına çağırıldı. 
Beşiktaş’ta da kaliteli futbo-

lunu devam ettiren Süley-
man Seba, o yıl genç takımın 
şampiyon olmasında büyük 
rol oynadı. 

Kısa süre sonra başarılı fut-
bolu ödüllendirildi ve Beşik-
taş genç takımı kaptanı oldu.

1945  yılında, Beşiktaş A ta-
kımına alındı. 1946’da, Kaba-
taş Erkek Lise’sinden mezun 
olan Süleyman Seba, baba-
sının isteği üzerine  Mimar 
Sinan Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Fransız Filoloji-
si  Bölümü’ne kaydını yaptır-
dı. 

1947  yılında İnönü Stadyu-
mu’nun açılış maçında  İs-

veç’in  AIK  takımına attığı 
gol, bu stadyumda bir Türk 
futbolcusunun attığı ilk gol 
olarak tarihe geçti.  1950  yı-
lında Beşiktaş futbol ta-
kımının  Amerika’ya davet 
edilmesiyle, babasını üzmek 
pahasına, okulunu bırakarak, 
çok sevdiği Beşiktaş’la bir-
likte bir aylığına Amerika’ya 
gitti.

1954 yılında menüsküs geçi-
rip futbolu bırakmak zorunda 
kalana kadar, 8 sene Beşiktaş 
forması altında ter döktü 
ve 44 gol kaydetti. 

Zafer Üstüne Zafer

1957  yılında Beşiktaş Kulü-

bü’ne üye oldu. Arkadaşlarıy-
la kurduğu «İdealist Grup», 
Beşiktaş kongresinin en etki-
li gruplarından biri olmuştu. 
1963’de ilk kez yönetim kuru-
lunda yer aldı. Bundan sonra 
çeşitli dönemlerde aralıklarla 
kulüpte yöneticilik yaptı. 

1984 yılında çok zor bir dö-
nemde  Mehmet Üstünka-
ya’dan yönetimi devraldığı 
başkanlık görevini 2000 yılı-
na kadar devam ettirdi.

16 yıl süren Başkanlığı bo-
yunca 8 kongrede rakipleri-
ne sürekli üstünlük sağladı. 
Süleyman Seba başkanlığı 
döneminde çok sayıda kupa 
kazanıldı:

EFSANE BAŞKAN 
SÜLEYMAN SEBA

G

Beşiktaş camiası için “efsane” olan, Sakarya için de gurur kaynağı olan biriydi. 
Beşiktaş’ın ve Türk sporunun en saygın isimlerinden birini, Türk futboluna yaptığı katkılar-

dan ötürü saygı ve sevgiyle anıyoruz.

Ömer Taş tas.omer@gmail.com
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5 Süper Lig Kupası
4 Türkiye Kupası
4 Cumhurbaşkanlığı Kupası
2 Başbakanlık Kupası
6 TSYD Kupası

Bu başarılar dışında istikrarlı 
bir şekilde başarıyı daim kı-
larak şampiyon olmadığı se-
zonlarda dahi futbol kulübü 
her zaman ilk iki içinde yer 
aldı. Beşiktaş’a futbol tarihi-
nin altın dönemini yaşattı. 
Bu dönemde sportif başarılar 
dışında 1980’lerin başında 
maddi yönden son derece sı-
kıntılı olan kulübü, yöneti-
mi boyunca tesis zengini ve 
maddi açıdan zengin bir ku-
lüp haline gelmiştir. 

Seba döneminde  Akaret-
ler’deki  BJK Plaza, Fulya 
Stadı ve Kamp Tesisleri Yeşil-
köy, Pendik ve Çilekli tesisle-
ri, BJK Koleji yapılırken, BJK 
İnönü Stadı  da, 1998’de 49 
yıllığına Beşiktaş’a devredildi.

“Ben Hiçkimseyi Aldatma-
dım”

Seba, spor yaşamının dışın-
da  Milli İstihbarat Teşkila-
tı  İstanbul Bölge Müdürlü-
ğü’nde görev yaptı. Bu görevi 
sürdürürken Beşiktaş’ın kötü 
gidişini gördü ve çok sevdiği 
Beşiktaş için bu görevi bırak-
tı. Beşiktaş Kulübü, O’nun 
döneminde bir istikrar örneği 
göstermişti. “Şerefli İkincilik-
ler” lafı onun döneminde or-
taya çıktı.

O sıradan bir futbol kulübü 
başkanı değildi. Görevi bırak-
tığı gün yaptığı konuşmada;

“1984 yılında, ilk defa huzur-
larınıza çıktığımda, kongre 
konuşmamın başında söyle-
miş olduğum sözleri hatırlat-
mak istiyorum: ‘Herkesi bir 
zaman için aldatabilirsiniz, 
Bazı kişileri her zaman alda-
tabilirsiniz, Ama herkesi her 

zaman aldatamazsınız!’ Ben 
kimseyi hayatım boyunca 
aldatmadım...! 1984 yılında 
huzurlarınıza hangi heyecan 
ve duygularla gelmişsem bu 
gün de huzurlarınızda aynı 
heyecan ve duygularla başım 
dik, gönlüm rahat ve huzur 
içerisinde sizlere veda ediyo-
rum..!”

dedi ve genel kurulun yapıl-
dığı, salonu tıklım tıklım dol-
duran genel kurul üyelerinin 
dakikalarca devam eden al-
kışlarından sonra gözyaşları 
içinde kürsüye veda etti.

Beşiktaş Kulübü tarafından, 
senelerce kendisine hiz-
met eden Süleyman Seba’ya 
“Onursal Başkanlık” ünvanı 
verildi. Rahatsızlığı nedeniy-
le Beşiktaş maçlarını genelde 
radyolardan takip eden Sü-
leyman Seba, Sakarya’daki 
çiftliğinde yaşamını devam 
ettirdi. 

Efsane Başkan

Başkanlığı bıraktığı 2000 yı-
lında O’nun anısına Akaretler 
ile Maçka semtleri arasın-
da uzanan Spor Caddesi’nin 
adı  Süleyman Seba  Caddesi 
olarak değiştirildi.

13 Ağustos 2014 tarihinde, 
88 yaşında, hayatını kaybetti. 
Cenazesine ise, her kulüpten 
yönetici ve taraftarların yanı 
sıra, siyaset dünyasından da 
çok sayıda isim katıldı. Beşik-
taş Kulübü’ne  16 yıl  süreyle 
başkanlık yapmış, sayısız ba-
şarılar kazandırmıştır.

Beşiktaş camiası için “efsane” 
olan, Sakarya için de gurur 
kaynağı olan biriydi. Beşik-
taş’ın ve Türk sporunun  en 
saygın isimlerinden birini, 
Türk futboluna yaptığı katkı-
lardan ötürü saygı ve sevgiyle 
anıyoruz.

SÜLEYMAN SEBA

“ “

16 yıl süren Başkanlığı boyunca 8 
kongrede rakiplerine sürekli üstünlük 

sağladı. Süleyman Seba başkanlığı döne-
minde çok sayıda kupa 

kazanıldı.
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SERDİVAN

Serdivan’da yaşayan üniversite öğrencilerine soru yöneltip görüşlerini almaya devam ediyoruz. 
Bu sayımız için kendilerine şu soruyu sorduk: “Serdivan’ı daha güzel bir yer yapmak için sizce 
neler yapılmalı?”. Bakalım nasıl cevaplar almışız.

Beyza Gelberi - İlahiyat

İlker Genç - Tarih

Nilay Aydın - Edebiyat

Ata Sayıcı - İşletmeBisikletli 
Bir Hayat

Fikir ve Sanat Akademisi
Gibi Yerler Çoğalmalı

Sağlık İçin
Spor SalonuSerdivan bir 

öğrencinin dört 
sene boyunca bü-
tün ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği 
çoğu şeye sahip 
aslında. Ama 
durup düşündü-
ğümde bir eksik 
bulmak gerekirse 
arabaların yoğun-

luğundan ziyade 
bisikletlerin yo-
ğunluğunu gör-
mek isterim. Ka-
felerin oraya inen 
bayırda bisiklet 
yolları, daha az 
sıkışık trafik, 
daha temiz bir 
hava solumak 
demek. Benim is-

teğim ve eksik 
gördüğüm bu 
olurdu. Sabah 
bisiklete bin-
mek, akşamları 
bir tur atabil-
mek. Arabaların 
yoğunluğundan 
kurtulmak.

Serdivan’ın 
ilçe olması faali-
yetlerini etkile-
memiş. Serdivan 
Fikir ve Sanat 
Akademisi’ni 
geçen sene final 
dönemlerinde 
keşfettim. Birçok 
bilinen ismin 
geldiğini öğren-

dim sonrasında 
ve çok şaşırdım. 
Bu kadar yakını-
mızda, elimizin 
altında bu denli 
faydalı bir yerin 
olması beni çok 
etkiledi. Fikir ve 
Sanat Akademisi 
büyültülmeli. 
Böyle yerlerin 

sayısı 
çoğalmalı. Bu 
kadar faydalı ve 
belki de öğren-
cilik hayatımız 
boyunca ulaşa-
mayacağımız 
hocalarla muha-
tap olmak aynı 
havayı teneff üs 
etmek beni çok 

Öncelikle 
Serdivan’da yaşa-
mak öğrenci için 
pratik bir seçim 
ve oldukça avan-
tajlı. Çok sayıda 
öğrenci mekanı 
bulunuyor. Farklı 
olarak Serdi-
van’da olmasını 
istediğim, içinde 

her şeyi barın-
dıran bir spor 
salonu olabilir. 
Öğrencilerin Ser-
divan’ın merke-
zinde böyle bir 
yeri tercih ede-
ceklerini düşünü-
yorum. Serdivan 
oldukça işlek 
bir ilçe hatta bir 

ilçeye 
göre çok 
fazla merkezi. 
Öğrenci için vaz-
geçilmez olan bu 
ilçede büyük ve 
her çeşit imkanı 
olan spor salonu 
işler.

Serdivan her şeyiyle tam bir öğrenci şehri. Gece dışarı çıkabileceğin çokça mekan 
var. Buraya gelmeden önce açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Daha iyi bir Serdivan 
için neler olmalı diye düşündüğümde aklıma gelen ilk şey AVM’ler yerine büyük yeşil-
likler, parklar olabilir. O alanlarda düzenlenen konserler olur. Üniversite gençlerinin 
rahat hareket edebileceği mekanlar olmalı ve kafe ortamlarının kasvetini bir kenara 
bırakıp çimenlerde uzanmalı öğrenciler. Böyle alanlar olursa oldukça ilgi çekeceğini 
düşünüyorum. 

Daha Çok
Yeşil Alan

“

“

Serdivan her şeyiyle tam bir öğrenci şehri. Gece dışa-
rı çıkabileceğin çokça mekan var. Buraya gelmeden önce 

açıkçası bu kadarını beklemiyordum.
Nilay Aydın
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SERDİVAN

Aykut Kurt - Felsefe

Merve Keser - Maliye

Eda Takara - Biyoloji

Sevgi Pişkin - Bankacılık ve Sigortacılık

Öğrenci İçin Biçilmiş Kaftan

Kültürel Etkinliklere 
Ağırlık Verilmeli

Ulaşım Sıkıntısı 
Çekiyoruz

Sakarya’nın En Yaşanılır Yeri

Serdivan’ı 
en çok bir öğren-
ci için biçilmiş 
kaftan olduğu 
için seviyorum. 
Aradığımız her 
şeyi burada 
bulabiliyoruz. 
Belediyesinden 
esnafına herkes 
yaşadığı yere 
değer veriyor. 

Dışarıdan buraya 
üniversite oku-
maya gelen biri 
olarak hiç yaban-
cılık çekmediğimi 
söyleyebilirim. 
Eğlence ve kül-
türel etkinliklere 
daha çok önem 
verilmesi gerek-
tiği de bir gerçek. 
Daha yaşanılabi-

lir bir Serdivan 
için öncelikle 
yaşadığımız bu 
güzel ilçenin öne-
mini kavramalı 
ve sahip çıkmalı-
yız. Okulları bitip 
memleketlerine 
dönen öğrencile-
rin buradan güzel 
bahsedeceğinden 
eminim.

Serdivan, 
cafelerin çoğun-
lukta olduğu bir 
ilçedir. Bu neden-
le öğrencilerin 
en çok takıldığı, 
vakit geçirdiği 
yer olmayı hak 
ediyor. Fakat 
cafelerden ziyade 

öğrencilerin ken-
dilerini geliştire-
bileceği müzik, 
resim, bilgisayar, 
İngilizce kursu 
gibi eğitici etkin-
likler de olmalı. 
Fikir ve Sanat 
Akademisi de bu 
tür eğitici etkin-

likleri koyarsa 
daha çok dikkat 
çekmiş olur ve 
öğrencilerde 
boş vakitlerini 
bu etkinlikleri 
değerlendirerek 
geçirir ve kendi-
lerini geliştirmiş 
olurlar.

Serdivan 
geçtiğimiz bir kaç 
yıla göre daha 
gelişmiş ve hala 
da gelişimini sür-
dürmekte. Her 
yere yakın oldu-
ğundan herhangi 
bir ulaşım güç-
lüğü çekmiyoruz 
ama Serdivan’da 
öğrenci kartını 

doldurabileceği-
miz noktalar ol-
malı. Ayrıca daha 
temiz bir yaşam 
sürdürebilmemiz 
için konteynerler 
konmalı ve sayısı 
arttırılmalı. Bu-
nun yanında geri 
dönüşüm için 
kullanılacak olan 
plastik atık, cam 

atık ve 
yağ atık-
ları için ayrıca bir 
bölüm oluşturul-
malı. Bu şekilde 
hem çevremizi 
daha temiz tuta-
bilir hem de daha 
kaliteli bir yaşam 
standardı yakala-
mış oluruz.

Serdivan 
benim için 
Sakarya’nın en 
yaşanılabilir 
yeri. Burada 
vakit geçirmek 
hoşuma gidiyor. 
Arkadaşlarımla 
oturup sohbet 
edebileceğim 
mekânlardan, 
eğlence yerlerine, 

çeşitli konferans-
lara birçok neden 
var burada olmak 
için. Fazlasıy-
la ihtiyacımızı 
karşılayabildi-
ğimiz çarşısının 
yanında bir de 
AVM burada 
bulunuyor. Bu 
da Serdivan’ın 
cazibe merkezi 

hale gelmesini 
sağlıyor. Uma-
rım daha güzel 
projeler, etkin-
likler de yapılır. 
Bu konuda halkın 
talebine göre bir 
şeyler yapılırsa 
daha kalıcı huzur 
yakalanabilir.

lir bir Serdivan 

likleri koyarsa 

“ “

Anıl Şenel - İktisat

Eşsiz Serdivan Tepesi 
Değerlendirilmeli

Serdivan  
tepesinde eşsiz 
bir manzarası 
olan yer. Daha iyi 
bir Serdivan için 
ne olabilir diye 
düşündüğümde 
aklıma Serdivan 
tepesinin de-
ğerlendirilmesi 
geldi. Orada 
kafeler olabilir 

sadece benim 
bildiğim man-
zaralı kampüse 
çıkarken bir yer 
var. Serdivan’ın 
tepesine harika 
bir yer yapılabi-
lir. Hatta birden 
fazla ve böylelikle 
sadece arabasıy-
la kendi başına 
gidenlerden 

ziyade herkes o 
manzarayı görüp 
çayını o manzara-
ya karşı yudum-
layabilir. Bu ne 
kadar mümkün 
bilmiyorum ama 
harika bir manza-
raya sahip Sakar-
ya ayaklarınızın 
altında.

Serdivan’da yaşamak öğrenci için 
pratik bir seçim ve oldukça avantajlı. 

Ata Sayıcı 
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RÖPORTAJ

izi kırmayıp röportaj teklimizi kabul 
ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de 

uzmanlık alanlarınızdan olan Kent Sosyo-
lojisi ilgimizi çekiyor. Kent Sosyolojisi çalış-
maları hangi konular üzerinde durur, bize 
ne anlatır?

Kent sosyolojisi, içinde birçok alt başlık içe-
rir. Buna tarih, siyaset bilimi, psikoloji yüzeysel 
başlıklar olarak verilebilir. Kent sosyolojisini in-
celeyerek bir çalışma yapacak olan biri Siyaset 
Sosyolojisi’ni kentten ayrıştıramaz. Kent denildi 
mi, bu kentin içinde yaşayan insanlar, o insan-
ların içinde yaşadığı evler, gecekondular, apart-
manlar, havuzlu lüks villalar da buna dahildir. 
Kuşak çatışmaları, kentsel dönüşümler; bu de-
ğişim ve de dönüşümlerin doğurduğu sonuçlar. 
Bunlarla ilgilenir Kent Sosyolojisi.

Yeni bir nesil yetişiyor. Benim “gençsel dö-
nüşüm” dediğim bir şey var. Aslında kentsel dö-
nüşüm çok yönlü bakılıp incelendiğinde - psiko-
lojik, kültürel faktörler ele alındığında - gençsel 
dönüşüme doğru gidiyor. Kent Sosyolojisi bütün 
bunlara şahitlik ediyor. 

Anadolu Göç Topraklarıdır

Şehir kültürü deyince aklınıza ne gelir, bir 
şehir kültürü nasıl inşa edilebilir?

Şehir kültürü denildi mi aslında akla o şehre 
has yemekler, o şehrin yerlileri, yerlilerin gelenek 
ve göreneklerinin oluşturduğu bir kültür gelir. 
Fakat Anadolu toprakları çok yoğun göç almıştır. 
Bu göçler bizi asimile ederek kültürlerin keskin-
liğini yumuşatmıştır bir nevi.

Kimdir?

Yrd. Doç. Dr. Aydın Aktay, 
1971 Siirt doğumlu. İlk ve 

Orta öğrenimini Siirt’te ta-
mamladı. Siirt’e aşık. 1989’da 
İstanbul ile tanıştı. Ayakkabı 

ve tekstil işleriyle uğraştı. 
1995’de Sakarya Üniversi-
tesi Sosyoloji Bölümü’ne 
girdi. “Türk Müslümanlığı 
Tezine Eleştirel Bir Yakla-

şım Denemesi” adlı bitirme 
teziyle 1999’da mezun oldu. 
1999’daki acı depremi aile-
siyle Sakarya’da yaşadı. 11 

yıl Ankara’da yaşadı. 2002’de 
Kırıkkale Üniversitesi Sos-
yoloji Bölümü’nde yüksek 

lisansı, 2013’de Sakarya 
Üniversitesi Sosyoloji Bölü-
mü’nde doktorayı tamam-
ladı. Şuan Sakarya Üniver-

sitesi Sosyoloji Bölümü’nde 
öğretim görevlisi. 

Konuşan:  Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com

“GENÇSEL 
DÖNÜŞÜMÜ 
YAŞIYORUZ”

‘
‘

‘
‘

‘

‘

B

Yeni bir nesil yetişiyor. Benim “gençsel dönüşüm” dediğim bir şey var. 
Aslında kentsel dönüşüm çok yönlü bakılıp incelendiğinde, gençsel dö-
nüşüme doğru gidiyor. Kent Sosyolojisi bütün bunlara şahitlik ediyor. 
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AYDIN AKTAY

Şehir olmak ve o şehirde bir kültür 
inşa etmek her yerde görülecek bir şey 
değil. Biz de, yaşayan insanların oluştur-
muş olduğu ve günümüze kadar gelen 
Türk Kültür ve Gelenekleri gibi başlıklar 
vardır. 

Günümüzde şehir kültürü eskisi gibi 
özelliklerini korumamakta. Çünkü her 
şehir birbirine benzemekte ve her şehirde 
insanlar istediğine ulaşabilmekte, gerek 
araç imkanları, ulaşım, iletişim bu denli 
yaygın ve kolay olması şehirlerin has kül-
türünü ortadan kaldırmakta.

Serdivan’da bir şehir kültürü var mı 
sizce?

Serdivan’a 15- 20 yıl önce geldiğim-
de ‘Buralar önceden hep tarlaydı’ kla-
sikleşmiş sözünün gerçek bir örneğiydi. 
Serdivan’daki mısır tarlalarını çok net ha-
tırlıyorum. Şimdiki gibi kafeler yoktu. 20 
sene önce Serdivanlı olmak bir özellikti. 

Deprem sonrası Serdivan çok değiş-
ti. Artık Serdivan’da yürürken kayboluyo-
ruz. Serdivan’ı şöyle değerlendirebiliriz. 
Eski Serdivan ve deprem sonrası yepyeni 
bir Serdivan ve halen gelişmekte olan bir 
yer. Serdivan’ın yerleşimini çok beğeniyo-
rum. Nezih, en fazla 3-4 katlı apartman-
lar, siteler, geniş yollar ve tabiî ki öğrenci-
lerin mekanları. 

Gelişen Serdivan birçok isteğinizi 
karşılıyor. Köylerinde halen köy hayatı ve 
kültürü korunuyor. Yeni Serdivan’da Ser-
divanlı olmak belki eskiden olduğu kadar 
dile getirilen bir şey değil fakat Serdivanlı 
olmak bir özellik gibi görünüyor.

Tarihten Bağımsız Sosyoloji Olmaz

Kuşaklar üzerine yaptığınız çalış-
malarda kuşakların değer yargıları 
karşılaştırmasını yapacak olursak 
ortaya ne gibi sonuçlar çıkar? Bu ku-
şakları birbirinden bu denli farklı kı-
lan inşa süreçleri nelerdir? 

Sorularının cevaplarını aslında, Ali 
Şeriati “İnsanın Dört Zindanı”nda, İbni 
Haldun “Mukaddime”sinde veriyor biz-
lere. Hepimiz aslında, zamanımızın ve 
mekanımızın ve dahi tarihimizin çocuk-
larıyız. 

Zaman, mekan yani tarihselliğimiz-
den azade bir sosyolojimiz yoktur bu an-
lamda. Bu sosyolojiye evrilmiş bir kuşa-
ğı, yeniden başka zamanlara, mekanlara 
döndürme çabası sunidir ve tutması olası 
değildir bu yüzden. Asıl olan, zamanı ve 
mekanı doğru okumak onların üretimle-
rini doğru değerlendirmek ve bu değer-
lendirmeler ışığında siyaset üretmek çö-
züm üretmektir.

Z Kuşağı, yani günümüz çocukları 
evde tek başına, kreşte gözetim altında, 
evde dadı gözetiminde büyüyen, ihti-
mamla korunan bir kuşaktır. Ve ergenliği 
muhtemelen odasına kapanıp akıllı tele-
fonuna veya laptopuna sığınmış bir şekil-
de geçer.

Çocuk Erkil Aile

Gerçek bir insan ilişkisi, tecrübesi 
yaşamadan; korkmasına, endişelenmesi-
ne bile izin verilmeden, onlar yerine kor-
kulan endişelenilen bir kuşaktır.

Ödevlerini bile annelerinin yaptığı 
bir kuşaktır onlar ve ailelerinin merke-
zinde çocuğun olduğu, çocuk erkil ailenin 
bir tipidirler.

Bir zamanlar şehirde iş gücüne ih-
tiyaç hasıl olmuş, dönemin siyasetçileri, 
köylüleri buyur etmişler. Kampanyalarla 
çağırmışlar köylüyü kentlere, taşı toprağı 
altın demişler, ancak gelen onca kalabalı-
ğa yetecek konut ihtiyacı büyük bir sorun 
teşkil edince, bu sorunu en az maliyetle 
çözmek için gecekondulaşma sorununu 
besleyecek bir çözüme göz yummuşlar, 
şimdilerde kentsel dönüşüm dramlarının 
nedeni o gecekondulaşma ve çarpık kent-
leşmedir.

Bu ülkede, kuşakların, küresellleş-
me, popüler kültür, kitle kültürü ve ka-
pitalizm baskısıyla değersizleşerek bü-
yümesine uzun süre göz yumulmuştur. 
Modernleşme, muasır medeniyetler sevi-
yesine ulaşma hamleleri.. 

Şimdi durum nasıl?

Şimdilerdeki dindar nesil hamleleri 
ve istekleri adeta bu genç jenerasyonları 
dönüştürmek amaçlıdır. 

Devlet, hep yama yapıyor. Şehirleş-
me adına bu defa komşuluk, yardımlaşma 
gibi hassasiyetler yok oluyor. Gecekondu-
lar yıkılıp yerine kulelerin yapılması daha 
iyi bir sonuç mu doğurdu sanki? İşte bu 
alanda da gençlere dönük bir iyileştirme 
çabası olarak görünen politikalar, heves-
ler aslında devasa bir “gençsel dönüşüm” 
projesidir... 
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Z Kuşağı, yani günümüz ço-
cukları evde tek başına, kreşte 
gözetim altında, evde dadı gö-
zetiminde büyüyen, ihtimamla 

korunan bir kuşaktır. Ve ergenliği 
muhtemelen odasına kapanıp 

akıllı telefonuna veya laptopuna 
sığınmış bir şekilde geçer.
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amaç Paraşütü Nedir 
ve Nasıl Yapılır?

Yamaç Paraşütü Sporu, ser-
best paraşüt atlayışına daya-
nır. Yüksek bir tepeden ko-
şulmak suretiyle havalanarak 
yapılır. Eğimli ve yüksek bir 
tepeye açık olarak serilen pa-
raşüt, pilotun koşmaya başla-
ması ile birlite havayla dolar 

ve pilotla birlikte havalanır. 

Uçuşların süresi, kullanılan 
malzemenin performansı ve 
pilotun tecrübesine bağlı ola-
rak kilometrelerce / saatlerce 
sürebilir. Tek kişi olabileceği 
gibi iki kişilik (tandem) uçuş 
da yapılabilir. 

Yamaç paraşütü, çok hafif 

hava araçları kategorisinin en 
hafifidir. Kolay taşınabilir ol-
ması sayesinde, yolu olmayan 
tepelerden kalkış yapılabilir. 

Özel kalkış-iniş pisti gerektir-
mez. Doğal kaldırıcı kuvvetle-
ri kullanarak saatlerce havada 
kalabilir, bulutlara kadar yük-
selebilir.

Dünyada en yaygın ve hızlı 
gelişen havacılık sporudur. 
Kullanılan malzemelerin it-
hal ve özel olması nedeniyle 
maliyeti oldukça yüksektir. 
Ancak yine de diğer havacılık 
sporlarıyla karşılaştırıldığın-
da uçmanın en ucuz yolu ol-
duğu görülür. 

Türkiye’de yamaç paraşütü 
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Gökyüzü Sevdalılarının Vazgeçilmezi Serdivan’da

YAMAÇ PARAŞÜTÜ
Şehre çok yakın, eşsiz bir doğanın içinde, deneyimli yamaç paraşütü pilotları eşliğinde özgürlüğe kanat açın.

Y

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com

KAPAK
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ile 4000-5000 m. yükseklikle-
re çıkılabilmekte, 100-200 km. 
arasında mesafelere gidilebil-
mektedir. 

Rekor 184 km

Türkiye mesafe reko-
ru 184 km’dir. Ayrıca 
yamaç paraşütü akro-
basisi, diğer dallara 
göre daha çok manevra 
içerir.

İlk denemesi 1940’lı yıllara 
uzanan yamaç paraşütü günü-
müze kadar pek çok değişiklik 
göstermiş, uçuş süresi ve gü-
venliğini arttırıcı yapısal geliş-
me kaydetmiştir. 

İlk yamaç paraşütü serbest at-
layış paraşütüne benzemektey-
di. 

Zamanla değişiklik göstererek 
basınca dayanıklı olma özelliği 
yerine yüksek kaldırma gücüne 
sahip “aerofil” yapıya dönüştü. 

Yamaç paraşütü kanat yapısı 
1980’li yıllardan itibaren kolay 
havalanan, iyi bir süzülme per-
formansı ve yavaş çöküş oranı 
için en uygun şekline ulaştı. 

Ülkemizde Yamaç Paraşütü 
Sporu 1990 başlarında Fet-
hiye / Ölüdeniz bölgesindeki 
Baba Dağı’nın yabancı pilotlar 
tarafından keşfedilmesi ile ta-
nınmış, ilk olarak üniversite 

kulüplerinde aktif olarak baş-
lamıştır. 

Bilinen en ekonomik 
hava aracı olması ve 

doğa sporları ile iç 
içe olması bugün 
geniş bir kitle ta-
rafından sevilerek 

yapılmasını sağla-
mıştır. Temelde özel 

bir yetenek ve aşırı 
efor gerektirmeyen Ya-

maç Paraşütü Sporu standart 
bir eğitim sonrasında yapımı 
oldukça kolay ve zevklidir.

Gökyüzünün vazgeçilmez 
adresi Serdivan-Kırantepe

Sakarya Serdivan termal hava 
akımları ile 230 metreden kal-
kıp 1000 - 1500 metrelere çı-
kılabilecek bir yamaç paraşütü 
alanı olması özelliğine sahip. 
Bu durum, onu, gökyüzü sev-
dalılarının vazgeçilmez uçuş 
alanlarından biri yapıyor.

Tamamen çim pist olan Serdi-
van yamaç paraşütü alanı; aynı 
anda 30 adet yamaç paraşütü 
serilebilecek bir kalkış pistine 
sahiptir. 

Aynı alanda delta kanat uçuşu 
da yapılabilmektedir. Ayrıca 
Serdivan tepesinde Motocross 
parkuru da bulunmaktadır.

Şehre çok yakın, eşsiz bir do-
ğanın içinde, deneyimli yamaç 
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Türkiye mesafe reko-
ru 184 km’dir. Ayrıca 
yamaç paraşütü akro-
basisi, diğer dallara 
göre daha çok manevra 

Bilinen en ekonomik 
hava aracı olması ve 

yapılmasını sağla-
mıştır. Temelde özel 

bir yetenek ve aşırı 
efor gerektirmeyen Ya-

Saatlerce hava- 
da kalabilir, bulut-
lara kadar yüksele-
bilir ve kilometre-
lerce mesafeler kat 

edebilirsiniz. 

YAMAÇ PARAŞÜTÜ

“

“

Uygun hava akımları sayesin-
de tüm yıl yamaç paraşütü yapı-
labilen ve turizm alanında şehrin 
tanıtımına büyük katkı sağlayan 
Uluslararası Serdivan - Kırante-
pe Yamaç Paraşütü Uçuşları bu 
bağlamda uluslararası yamaç 

paraşütü organizasyonlarından 
biridir.
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KAPAK

paraşütü pilotları eşliğin tandem (ikili) 
yamaç paraşütü ile özgürlüğe kanat aça-
bilirsiniz. Uçuş sırasında manzaranın 
tadını çıkarırken fotoğraf veya video çe-
kebilir, adrenalin dolu bu deneyimi yaşa-
yabilirsiniz.

10 Farklı Ülkeden 70 Sporcu

21-25 Ağustos 2015 tarihleri arasında, 
Sakarya’yı gökyüzünden dünyaya tanıtan 
Uluslararası Serdivan – Kırantepe Yamaç 
Paraşütü Uçuşları yapıldı. 

4 gün boyunca uçuşları takip etmeye ge-
len katılımcılar, hava şartlarına bağlı ola-
rak profesyonel sporcularla birlikte tan-
dem uçuşu yaptılar. 

Uygun hava akımları sayesinde tüm yıl 
yamaç paraşütü yapılabilen ve turizm 
alanında şehrin tanıtımına büyük katkı 
sağlayan Uluslararası Serdivan - Kırante-
pe Yamaç Paraşütü Uçuşları bu bağlamda 
uluslararası yamaç paraşütü organizas-
yonlarının önemli bir parçası.

Paraşütlerini havalandırarak sporcular 
Sakarya semalarını gökkuşağı renkleriyle 
boyadılar. 

Serdivan’ın yeşil tonlarının metrelerce 
yüksekten çok daha keyif verici olduğuna 
şahitlik ettiler.

İran, Romanya, Bulgaristan, İngiltere, 
İrlanda, Galler, Amerika Birleşik Devlet-
leri, Kanada, İtalya, İspanya, Almanya, 
Estonya, Gürcistan, Kosova, Tunus, Çek 
Cumhuriyeti ve Macaristan’dan gelen pa-
raşütçüler Salı gününe kadar Serdivan se-
malarında uçmaya devam ettiler. 

Sakarya’nın güzelliklerini yerden met-
relerce yükseğe çıkarak gökyüzünden 
izlemiş oldular. 25 Ağustos Salı gününe 
kadar devam eden uçuşlara bu yıl 10. yıl 
kapsamında 10 farklı ülkeden 70 sporcu 
katıldı. 

Açılış töreninin ardından gösteri uçuşla-
rı yapan yamaç paraşütçüleri 25 Ağustos 
Salı gününe kadar gökyüzünü renklendir-
diler. 

Bu Yıl Sadece Sportif Amaçlı Yapıla-
cak

Serdivan Belediyesi tarafından bu yıl 
10.su düzenlenen Uluslararası Serdivan 
- Kırantepe Yamaç Paraşütü Uçuşları 21 
Ağustos Cuma günü saat 18.00’de başla-
dı.

Programda kısa bir konuşma yapan Serdi-
van Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu 
yılki etkinliklerin sadece sportif amaçlı 
yapılacağını söyledi. Alemdar; “Ülkemizin 
içinde bulunduğu durumdan dolayı bu yıl 
yamaç paraşütü etkinliklerimizde konser 
ve havai fişek gösterileri iptal edildi. Daha 
önceki yıllarda festival olarak düzenledi-
ğimiz yamaç paraşütü etkinlikleri bu yıl 
sadece uçuşlarla sınırlı tutularak sportif 
amaçlı olacak. Herhangi bir aksaklığın ve 
kazanın yaşanmaması temennisiyle tüm 
sporcularımıza 4 gün boyunca gerçekleş-
tirecekleri uçuşlarda başarılar diliyorum” 
dedi.

Yamaç paraşütüne meraklı olan herkesi 
Kırantepe’ye bekleriz. 
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HABER

eçtiğimiz günlerde yaşanan sel fe-
laketi sonrası yaraların sarıldığı 

ve hayatın normale döndüğü Aşağıdere-
köy’de mahalle sakinleri Serdivan Bele-
diye başkanı Yusuf Alemdar’ı makamın-
da ziyaret ederek çalışmalardan dolayı 
teşekkür etti. Muhtar Nevzat Aymaz, 
Serdivan Belediyesi’nin Sakarya Valiliği, 
Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe Kay-
makamlığı başta olmak üzere diğer kamu 
kurumları ile gerçekleştirdiği koordineli 
çalışma sayesinde Aşağıdereköy’de yara-
ların çok kısa sürede sarıldığını söyledi. 
Sel felaketinin yaşandığı günden itiba-
ren Başkan Yusuf Alemdar’ın çalışma-
ların başında bulunduğunu ve ekipleri 
koordine edip bölgeye anında müdahale 
edildiğini belirtti. Aymaz: “Gerek sel fela-

keti anında, gerekse selden hemen sonra 
mahallemizde yaraların sarılmasında, 
acıların unutulmasında ve mahallemizin 
daha modern bir görünüm kazanmasın-
da büyük emeği olan Başkanımıza te-
şekkür ediyoruz.” dedi. Mahalle muhtarı 
Nevzat Aymaz, mahalle olarak son 50 yı-
lın en büyük felaketini yaşadıklarını ifa-
de ederek “Ramazan ayı içerisinde yaşa-
dığımız felakette Sayın Başkanımız bizi 
bir an olsun yalnız bırakmadı, hep yanı-
mızda oldu. Felaketin hemen ardından 
mahallemiz temizlendi. Sokaklarımızın 
tümü asfaltlandı. Sel mağduru vatandaş-
larımızın mağduriyetleri giderildi. Tüm 
bunların gerçekleşmesinde nerdeyse 24 
saatini bizlere ayıran başkanımıza bir 
kez daha mahalle sakinleri adına teşek-

kürlerimizi sunuyoruz.’’ dedi.

El ele vererek yaraları kısa sürede 
sarmaya gayret ettik

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar; yaşanan felaketin tekrarlan-
maması temennisinde bulunarak “Biz 
Aşağıdereköy Mahallemizde üzerimize 
düşen görevi yerine getirmeye çalıştık. 
Tek üzüntümüz ise yaşanan felakette bir 
hemşerimizi kaybetmek oldu. Sadece bu 
kaybımızın telafisi yok. Diğer yaşananla-
rın üstesinden gelecek gücümüz ise her 
zaman var. El ele vererek yaraları kısa 
sürede sarmaya gayret ettik. Yaptığımız 
iş bizim aslî görevimiz.’’ dedi.

erdivan Belediyesi’nin 17 Ağustos 
günü Serdivan Deprem Şehitliği 
Anıtı önünde düzenlediği program-

da deprem şehitleri anıldı. Saat 10.00’da 
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan prog-
ramda, kaside ve ilahiler okundu. 

Program sonunda ise şehitlik alanına ge-
çilerek deprem şehitlerinin kabirleri ziya-
ret edildi. 

Düzenlenen programa acılı aileler de ka-
tıldı. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar, “17 Ağustos büyük Marmara 
depreminin yıl dönümünde hayatını kay-
beden şehitlerimizi Serdivan Deprem Şe-
hitliği Anıtı önünde düzenlediğimiz prog-
ramda bir kez daha andık. Yaşanan acı 
yüreğimizde ve belleklerimizde tazeliğini 
hala koruyor. Bir kez daha deprem şehit-
lerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Aşağıdereköylülerden
Teşekkür Ziyareti

Serdivan Deprem Şehitlerini Andı

G

S

Geçtiğimiz günlerde acı bir sel felaketi yaşayan Aşağıdereköy’de alt yapı çalışmaları hızla tamamlandı.

17 Ağustos günü yaşamını yitirenler için anma programı yapıldı
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eyhanenin karşısındaki ağa-
cın yanından geçiyorken genç 
adam, elindeki içeceğin bittiğini 

fark etti. 

Önce ağaca biraz daha yaklaştı 
ve birden bire fırlattı içeceğinin boş 
kutusunu. Ağacın bir dalından hafif 
bir ses geldi. 

Daha önceki geçenler arasında da 
poşetini, çöpünü, sigarasını o ağacın 
suratına çarpanlar olmuştu. Ve büyük 
ihtimalle ağacımız o zaman da bun-
dan rahatsız olmuştu.

Bir ikindi vakti çarşıya yakın bir 
yerlerde cereyan eden bu hadise beni 
bir ağaç olmayı düşünmeye sevk etti.
İlimizin merkezî yerlerinde ağaçlarla 
halk arasında kötü bir komşuluk iliş-
kisi var çoğunlukla. 

Buralarda ağaçlar ikinci sınıf va-
tandaş muamelesi görmeyi tamamen 
kabul etmek durumundalar. 

Adeta bu komşular o merkezî bel-
deye sonradan gelip ilticâ eden kaçak 
muamelesi görüyorlar.

Bu olaya 
şahit olduk-

tan sonra 
Serdivan’da 
durumun ne 
derece aynı 
olduğunu 

görmek için 
yürüyüşlere 

çıkar oldum. 

Uzun yü-
rüyüşlere verdim 

kendimi ve ağaçları 
izledim. 

Burada her şey 
birkaç kilometre ötede 

olduğundan tamamen farklı 

demek aşırı iyimserlik olurdu. 

Fakat şurası bir gerçek ki Serdi-
van’da ağaçlara gâsıp (bir şeyi gasp 
eden) gözüyle bakılmıyor. Buradaki 
insan sayısının az olması ve Serdivan 
Belediyesi’nin duyarlılığı kendisini 
bariz bir şekilde ortaya koyuyor. 

Fakat insanların bu durumu 
benimsemiş olmaları da bu güzelliğin 
bir başka sebebi. 

İnsan sırf bu yüzden yürümeli 
Serdivan’da. 

Hiç olmazsa haftada bir saatini 
ayırmalı buradaki ağaçlar için. Kam-
püse de çıkmalı, oradaki ağaçlarla da 
tanışmalı. 

Konuşmalı oradaki ağaçlarla, 
bilmeli nereden gelmişler buralara, 
yerlisi miymişler Serdivan’ın yoksa 
sonradan bir iş icabı falan mı gelmiş-
ler. 

Dertlerini anlatmalı insan o ağaç-
lara. Gitmek istediği yerleri söylemeli, 
gittiği yerleri anlatmalı. 

İnsan Serdivan’da yürürken bura-
daki ağaçların hangi şarkıları söyle-
diklerine kulaklarını kabartmalı.

SERDİVAN’DA
Bir Ağaç Olmak

M

Ayhan Koçkaya
a.kockayay@gmail.com

İnsan, Serdivan’da 
yürürken buradaki 

ağaçların hangi şarkıları 
söylediklerine 

kulaklarını kabartmalı.

Mahallemizde 
Senden başka ağaç olsaydı 
Seni bu kadar sevmezdim. 
Fakat eğer sen 
Bizimle beraber 
Kaydırak oynamasını bilseydin 
Seni daha çok severdim. 
Güzel ağacım! 
Sen kuruduğun zaman 
Biz de inşallah 
Başka mahalleye taşınmış oluruz.

Orhan Veli KANIK
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KİTAP&FİLM

işisel gelişim kitaplarını sevmem. Oto-
biyografileri de. Ancak eğer söz konusu 

Christy Brown ise, benim için akan suların 
durduğu doğrudur. 

İrlandalı yazarımızın bu eseriyle ilkokul yılla-
rımda tanıştım. Bir çocuğun yüreğine işlenme-
yi nasıl başardıysa, aradan seneler geçmesine 
rağmen her cümlesi, her noktası hala aklımın 
bir köşesinde duruyor. 

Beyin felciyle doğan ve vücudunu kontrol 
edemeyen bir çocuğun yeteneklerinin annesi 
tarafından keşfedilmesiyle başlıyor eserimiz. 
Daha sonraları sol ayağına aldığı tebeşirle 
yazmayı başaran Christy, ilk olarak hayatta en 
değer verdiği kişinin ismini yazar: ANNE.

Yazarın bizzat kendi yaşam mücadelesini konu 
aldığı eserde, okuyucuyu kendine bağlayan ve 
önemli dersler çıkarmasını sağlayan muhte-
şem bir şekilde işlenmiş yerler bulunuyor. Bü-
tün bunların ustalıkla işlenmesinin yanında, 
insanın kendini kitabın kahramanının yerinde 
bulmaması elde değil. 

Doğuştan zihin özürlü olduğu ve fazla hayatta 
kalamayacağı düşünülen bir çocuğun dünya-
nın en ünlü yazarlarından biri olmasına şahit 
olacağınız bu eseri büyük küçük herkesin 
okuması gerekir. “Kült” olmasının yanı sıra 
tam bir baş yapıt diyebilirim. Herkese keyifli 
okumalar dilerim.

stad.. Sezai Karakoç.. 68 sayfalık bir 
kitapla tüm düşünce dünyası nasıl anla-

tılır bize öğreten insan. 

Adı üstünde: Diriliş. Yeniden ayağa kalk-
ma. Sezai Bey’in yegâne davası. Ümmeti 
heyecanlandırma çabası için yazdığı nadide 
eserlerden biri olan Diriliş Neslinin Amentü-
sü. Her Müslüman’ın kitaplığında bulunması 
gereken eserde, Üstadın, Müslümanların 
gerilemesiyle alakalı yaptığı tespitler oldukça 
önemlidir. 

Onun kanaati, Müslümanların önce İslam’ın 
zaman ve tarih sorumluluğunu yitirmeleri 
ve ardından toplum borçlarına duyarsızlaş-
malarıdır. En sonunda da günümüzde ne 
yazık ki İslam düşmanlarının saldırıları her 
birimizin iç benliğine doğru sarkmaya baş-
lamıştır. Bu tespit bize şunu öğretmektedir 
ki Müslümanlar içinde yaşadıkları zamana 
ve topluma karşı sorumludurlar. Bu durum 
onların şahitlik bilinciyle yaşamalarını ilzam 
eder. 

Öyle bir şahitlik ki gelecek nesillere sahih bir 
miras olacak evsafta bir şahitlik. Müslüman-
ların tek bir kültüre erme zorunluluğundan 
bahsederek bunun gerçekleşmesinin yolu 
olarak ta onların  tarih ve coğrafyalarını 
birleştirmelerini gösterir.

Diriliş yüklü bulutların üzerimize gelmesi 
dileğiyle..

aşadığımız bu zaman diliminde bir 
kısım insanların açlıktan kemikleri 

sayılacak haldeyken bir kısım insanların da 
yerken harcadığı paranın yanında zayıfla-
mak için de para harcadığı durumu yaşıyo-
ruz. 

Sahurda ertesi gün yiyemeyeceğini bilerek 
mideyi doyurmak ve iftarda da ne yiyeceği-
ni bilmek açlığı anlamak için yeterli midir? 
Midenin yediği yemeği çıkaracak kadar 
yiyeceği unuttuğu halde hayatını sürdür-
meye uğraşırken ne kadar ahlaklı davranı-
labilir? 

Kimsenin fark etmediği bir yerde ve za-
manda yapılan haksızca elde edişi ne kadar 
elinde tutabilir insan? Karanlık sokaklarda, 
mekanlarda bu soruların cevabını aramak 
isteyenler bu romanı okusun derim.

İlk okuduğumda acıktığımı hissettim ve 
romanın bende bıraktığı iz bu olmuştu. 

İkinci kez okuduğumda ise hissettiğim biz 
açlık nedir bilmiyoruz ve hiç aç kalmadık. 
Bu sınava tabi tutulursak ne kadar ahlaklı 
olabiliriz bunu da bilmiyoruz. 

Her zaman nefsimi sorguladığım bir hal; 
Hz. Bilal’in göğsüne konulan kaya parçası 
bizim göğsümüze konulsa kaçımız kelime-i 
şahadet getirebiliriz?

Serdivan Ajans olarak sizlere her ay düzenli “kitap&film” eki hazırlıyoruz. Bu ayki 

çıkış noktamız, kült kitaplar/filmler üzerine oldu. Keyifli okumalar dileriz.

1 2 3

kita
film

SOL AYAĞIM
Christy Brown

DİRİLİŞ NESLİNİN 
AMENTÜSÜ

AÇLIK
Knut Hamsun

Nemesis Kitap

Diriliş Yayınları
Sezai Karakoç Varlık Yayınları

Bir Cesaret 
Hikayesi
Gamze Bozdağ - Biyoloji Büşra Mercan - Felsefe Serpil Deniz - Mali Müşavir

Ben Bir 
Diriliş Eriyim!

Açlık Nedir 
Bilmiyoruz

K Ü Y
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ostoyevski’nin Suç ve 
Ceza’sının başkahramanı 

Raskolnikov bereket versin ki 
roman kahramanı için verimli 
bir toprağın ürünü olan Rus-
ya’da dünyaya geldi. 

Şüphesiz bu kahramanın 
karakteristik özellikleri 
romantizmin de 
altındaydı. Raskol-
nikov’dan önce, 
örneğin Fransız 
düşünürler top-
lum - ahlâk gibi 
konular üzerine 
düşünmüşler 
ve bazı kalıpları 
sorgulamışlardı. 
İşte bu fikrî atmosferde 
doğan Raskolnikov da ahlâkî 
bir çelişkinin ve maddî buhra-
nın içerisinde, elinde serveti 
bulunduran fakat toplum 
için hiçbir faydası olmayan 
bir kadını öldürmek suretiyle 
aslında kendince bir paraziti 

ortadan kaldırmıştı. Bu fii-
liyle Raskolnikov, “Bir banka 
kurmanın yanında, bir banka 
soymak nedir ki?” sorusunu 
soran Brecht’e ilham kaynağı 
olmuştu belki de. Fakat kah-
ramanımız asla tek yanlı bir 
Robin Hood da değildir ve bu 

yönüyle onu çözmek 
zorlaşmaktadır. 

Bir taraftan 
belirli bir 
düzene baş 
kaldırırken bir 
diğer taraftan 

da “Ben düpe-
düz öldürdüm; 

kendim için, salt 
kendim için öldürdüm.” 

diyecek kadar içsel çelişkilerle 
doludur.

Suç ve Ceza insanoğlunun 
yazdığı en iyi kitaplardan biri. 
Tam anlamıyla kült bir kitap. 

‘lı yılların sonları. Sov-
yetler Birliği Afganistan’a 

girmiş ve büyük kayıpların 
yaşandığı o melun savaş ger-
çekleşmiştir. Üzerine birçok 
kitap yazılmış, film ve belge-
seller çekilmiştir. Şüphesiz 
bunların en etkileyici olanı 
ve en çok ses getireni 
Halit Hüseyni’nin 
Uçurtma Avcısı 
olmuştur.

Kabil doğum-
lu olan yazar, 
iki küçük 
arkadaş aynı 
zamanda süt-
kardeş olan Emir 
ve Hasan’ın hikâyesi 
üzerinden, muazzam bir şekil-
de ele almıştır işgal sürecini. 
İnsanın vicdani muhakeme 
yetisinin de kusursuz bir 
şekilde anlatıldığı bu kitapta 
dostluk kavramının üzerin-
de durulmuş, anlatımındaki 

dramatikliğin de etkisiyle 
yayınlandığı tarihten beri en 
çok okunanlar arasında yerini 
almıştır. 

Kahramanlardan birinin 
Amerika’ya gitmesi de, kitapta 
o dönemdeki göç sorunlarının 

da ele alındığını göste-
riyor. Kültürlerarası 

çatışmanın da yer 
aldığı eser daha 
birçok konuya 
değinmektedir.

Tam anlamıyla 
bir vicdan muha-

sebesi hikâyesi olan 
Uçurtma Avcısı’nı 

okuyan herkesin, kendine 
göre dersler çıkaracağından 
şüphem yok. 

Sizlere bu naif, güzel bir o 
kadar da etkileyici eseri yürek-
ten tavsiye ediyorum.

u kitabı elinize aldığınızda kitapta yazılanların ciddiyetini 
arka kapağını kapattığınızda fark etmiş olacaksınız. 

İngiliz yazar George Orwell, ülkemizde daha çok Bin Dokuz Yüz 
Seksen Dört adlı kitabıyla tanınır. Aslında Hayvan Çiftliği, onun 
çağdaş klasikler arasına girmiş diğer ünlü eseridir. 

Dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak 
kabul edilir. Roman, Stalinizmin eleştirisidir. Totaliter rejimlere 
karşıt bir solcu olan Orwell, romanında SSCB’nin kuruluşundan 
itibaren meydana gelen önemli olayları kara mizah yoluyla ve 
mecazi bir dille anlatır. 

Hayvan Çiftliği’nin kahramanları hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan 
hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yöneti-
mini ele geçirir. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. 

Aralarında en akıllı olan domuzlar, kısa sürede önder bir takım oluştu-
rur; ama devrimi de yine onlar yolundan saptırır. 

Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük 
kurulmuştur artık. 

George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmektedir. 
Romandaki önder domuzun, düpedüz Stalin’i simgelediği açıktır. Diğer 
kahramanlar gerçek kişileri çağrıştırmasalar da, bir diktatörlük orta-
mında olabilecek kişilerdir. 

Hayvanlar üzerinden anlatılan olaylar insanların nasıl bu kadar çirkin-
leşebildiklerini bir kez daha bizlere hatırlatıyor. 

Somutlaştırmayı hayvanlar üzerinden yapması ise yaşananların hay-
vanlara dahi yakışmadığını aşikar bir şekilde gözler önüne seriyor. 

Orwell’ın anlatımını seviyorum. Tarihi ön bilgiyle okunması, düşünül-
mesi ve okuduktan sonra incelenmesi gereken bir kitap. 

Özellikle tarih severlere tavsiye ederim. 

4

6

5

SUÇ VE CEZA
Dostoyevski

HAYVAN ÇİFTLİĞİ
George Orwell

UÇURTMA AVCISI
Khaled Hosseini

İletişim Yayınları

Can Yayınları

Everest Yayınları

Tam Anlamıyla 
Kült Bir Kitap

Hayvanlara 
Diktatörlük Yakışmaz!

Uçurtmayı 
Yakalamak

Ayhan Koçkaya - Sosyoloji

Zeynep Sena Tuna - Uluslararası İlişkiler

Ali Sezer - Felsefe

D

B

90
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fsane müzik efsane 
film. Boş muhabbet-

lerin içi ancak bu kadar 
güzel doldurulurdu. İnsanın 
seyrettikten sonra her ko-
nuşmanın ya da her hikaye-
nin birbiri içine geçeceğini 
sandığı deha ürünü. 

Filmin karakterleri 
Ringo ve Yolanda 
birbirlerini çok 
seven bir soy-
guncu çifttir 
ve soygun 
işine heyecan 
katmak için 
farklı bir plan 
yaparlar. Jules ve 
Vincent gangsterdir 
ve patronları Marsellus 
Wallace’ı dolandırmaya çalı-
şan birkaç serseriyi vurmaya 
giderler. Ayrıca Vincent 
patronunun karısı Mia ile 
patronunun ricası üzerine 
bir gece vakit geçirecektir. 
Ancak tüm bu karakterlerin 
işleri ters gider ve kaderin 

bir oyunu sonucu çok ilginç 
şekilde karşılaşırlar. Bu 
olaylarla dolu filmi hala iz-
lemeyen kaldıysa kesinlikle 
izlemeli.

Aldığı  Ödüller 

1-En İyi Orijinal Senaryo 
Oscar Ödülü, 1995

2-En İyi Erkek Oyun-
cu Oscar Ödülü 

Adaylığı, 1995
3-En İyi Yardım-
cı Erkek Oyuncu 
Oscar Ödülü 
Adaylığı, 1995

4-En İyi Yardım-
cı Kadın Oyuncu 

Oscar Ödülü Adaylığı, 
1995
5-En İyi Yönetmen Oscar 
Ödülü Adaylığı, 1995
6-En İyi Film Oscar Ödülü 
Adaylığı, 1995
7-En İyi Kurgu Oscar Ödülü 
Adaylığı, 1995
...

u filmi en az 5 kere 
izlemişimdir. İlk izledi-

gimde dedim ki bunu yazan 
insan olamaz. 

Hayatım boyunca izledigim 
en iyi film. Bilim kurgu 
adına yapılmış en iyi filmler-
den, rüya içinde rüya sanki 
Inception. 

Konuşunca dünyanın sırrını 
anlatıyormuş hissi veriyor, 
biz de severek izliyoruz. Ta-
biki Leonardo DiCaprio’nun 
filmde başrol alması ayrı bir 
keyif veriyor.

Dom Cobb çok yetenekli 
bir hırsızdır. Uzmanlık 
alanı, zihnin en savunmasız 
olduğu rüya görme anında, 
bilinçaltının derinliklerinde-
ki değerli sırları çekip çıkar-
mak ve onları çalmaktır. 

Cobb’a içinde bulunduğu 
durumdan kurtulmasını 
sağlayacak bir fırsat sunulur. 

Ama ne dikkatle yapılan 
planlamalar, ne de uzman-
lıkları onları, her hareketle-
rini önceden tahmin ettiği 
anlaşılan tehlikeli düşmanla-
rına karşı hazırlıklı kılabilir. 

Bu, gelişini sadece Cobb’un 
görebildiği bir düşmandır. 

Aşırı heyacanlı ve akıcı bir 
film, aksiyondan yorulacak-
sınız. Olay yeri ise zihniniz.

Aldığı Ödüller

1-Film Eleştirmenleri Toplu-
luğu En İyi Özgün Senaryo 
Ödülü
2-En İyi Görüntü Yönetimi 
Oscar’ı
3-En İyi Görsel Efekt Oscar’ı
4-En İyi Ses Kurgusu Oscar’ı
5-Film Eleştirmenleri En İyi 
Sanat Yönetimi Ödülü
6-Film Eleştirmenleri En İyi 
Aksiyon Filmi Ödülü
7-BAFTA En İyi Ses Ödülü

1

3

2

Yön: Quentin Tarantino / 1994 - ABD
Oyuncular: Bruce Willis ,  Samuel L. Jackson , John Travolta  
Tür: Gerilim, Suç
IMDB: 8.9

Yön: Christopher Nolan / 2010 - İngiltere, ABD
Oyuncular: Leonardo DiCaprio ,  Marion Cotillard, Ellen Page
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon
IMDB: 8.8

Pulp Fiction - Ucuz Roman Inception - Başlangıç

İzlemeyen 
Kaldı mı?
Züleyha Şimşek - İşletme Aslı Şen - Coğrafya

Gerçeği Unutmaya 
Hazır mısınız?

E B

KİTAP&FİLM

ight Club’ı izlediğimde çok etkilendim. Görsel hafızamızı biraz 
zorladığımızda Fight Club’ın Matrix gibi zorlama mizansen dövüş 

esprisine kaçmadan adam akıllı sokakta gördüğümüz kavga sahnele-
riyle dolu olması, dövüş ve aksiyon sahnelerinde Matrix’in aksine reel 
zaman akış ve görüntülerinden ödün vermemesi, Fight Club’ın efekti 
araç olarak kullanmasına en iyi örnek. 

Filmi anlatan kişi, ünlü bir otomobil firmasında iyi bir işe sahiptir. 
Tek düze yaşamı kronik uykusuzluk sorunuyla çekilmez bir hale gel-
miştir. 

Doktorunun tavsiyesi üzeri-
ne kanserli hastaların terapi 
grubuna katılır. 

Bu toplantılar esnasında 
Marla ile tanışır; o da genç 
adam gibi hasta 
olmadığı halde 
grubun top-
lantılarına 
katılmakta-
dır. 

Onların 
çabaları, 
tüketici 
kültürünün 
anlamsızlığına 
karşı bir duruştur 
adeta, kariyer sahibi 
ama yalnız insanların bir 
tepkisi. 

Bir yolculuk sonrası evinin 
yanmış olduğunu gördüğün-

de arayabileceği tek kişinin 
yolculuk sırasında tanıştığı 
sabun satıcısı Tyler olması 
da adeta bunun bir kanıtıdır. 
Birlikte bir kulüp kurarlar: 

Dövüş Kulübü. 

Kısa sürede 
popüler hale 

gelen bu 
kulüp çok 
sayıda 
gönüllüye 
sahip olur. 

Kıyamet 
Projesi adını 

verdikleri bü-
yük bir operas-

yon planlarlar. 

Kıyamet Projesi ne mi içeri-
yor? İzleyin ve görün :)

Siz De Monoton Hayatı-
nızdan Sıkılmadınız mı?
Akın Öztürk - Elektrik Elektronik Müh.

F

Fight Club - Dövüş Kulübü
Yön: David Fincher,  Chon Kye-Young / ABD - 1999
Oyuncular: Brad Pitt ,  Edward Norton ,  Helena Bonham Carter
Tür: Dram
IMDB: 8,9
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yilik içten gelir. İyilik 
bir seçimdir. Bir insan 

seçemezse, insanlıktan çıkar.” 
(Peder)

Stanley Kubrick’ten kesinlikle 
bir başyapıt. Tecavüz, adam 
öldürme, gasp, para çalmak 
gibi birbirinden pis işlere 
bürünen dört sokak çetesinin 
liderinin başından geçen hika-
yeyi konu edinen film belki de 
Kubrick’in yapmış olduğu en 
iyi roman uyarlaması. 

Sisteme ve toplum yapısına 
getirdiği eleştirisel yaklaşım-
larıyla sıradışı bir film. Şiddet 
ve şiddetin toplumsallaşması 
üzerine kurulu bir kült. 
Portakalın organikliği insan-
lığı temsil ederken, otomatik 
kelimesi de makineleşmeyi 
anlatıyor diyebiliriz; yani 
makineleşmiş bir insanı.Yazar 
Antony Burges kitabında 
şöyle der: ‘Tüm hayvanların 

en zekisi, iyiliğin ne demek 
olduğunu bilen insanoğluna 
bir baskı yöntemi uygulayarak 
onu otomatik işleyen bir ma-
kine haline getirenlere kılıç 
kadar keskin olan kalemimle 
saldırmaktan başka hiçbir şey 
yapamıyorum’. 

Olayları büyük bir ifade gücü 
ile o günlerden bugüne deği-
şen dünya düzeni ve bu deği-
şimin insanların üzerindeki 
farklı etkilerini yansıtmıştır. 
Kesinlikle eğitici ve mesaj 
içeren izlenmesi gereken bir 
kült.

Aldığı Ödüller
1-New York Film Eleştirmen-
leri Birliği En İyi Film Ödülü
2-Hugo En İyi Dramatik Su-
num Ödülü
3-Nastro D’Argento En İyi 
Yönetmen Ödülü
4-New York Film Eleştirmen-
leri Birliği En İyi Yönetmen

enaryon mükemmelse, 
bu mükemmel senaryo-

yu beyazperdeye taşıyabilecek 
meziyetlere ve donanıma sahip 
bir yönetmensen “LEON” gibi 
muhteşem bir yapıma imza 
atabilirsin. 

Burada usta yönetmen Luc Bes-
son’dan bahsediyorum. Natalie 
Portman, Jean Reno ve Sami 

Naceri gibi oyuncuları dünya 
sinemasına kazandıran efsane 
yönetmen. 

Taxi serilerini de izlemiştim. 
Harika filmler yönetiyor. 1994 
yapımı bu film bence Oscar’lık 
bir eser. 

Masum bir kız ve bir katil. 
Birbirlerinden başka kaybedecek 

hiçbir şeyleri yok. 
Erkek duygusuzca öldürüyor. 
Zayıf noktasını sadece 12 
yaşındaki bir kız biliyor. 

En son olarak filmin duygu-
sal atmosferini taçlandıran 
finalde ki Sting’in “Shape of 
my heart” müziğiy-
di. 

Her şeyi ile 10 
numara bir 
film.

Mathilda : 
Leon sanırım 
bir şekilde sana 
aşık oluyorum. 
Bu başıma ilk gez 
geliyor biliyor musun ? 

Leon : Daha önce hiç aşık 
olmadıysan bunun aşk oldu-
ğunu nerden biliyorsun ? 

Mathilda : Çünkü hissediyo-

rum. 
Leon : Nerede? 

Mathilda : Karnımda. Sıca-
cık. Hep orada bir yumru 
olurdu. Ama şimdi geçti.

Mathilda: Hayat hep 
böyle zor mudur, 

yoksa sadece ço-
cuk olduğunda 

mı böyle 
gelir? 

Leon: Hep 
böyledir. 

Aldığı Ödül-
ler

1-New York Film Eleştir-
menleri Birliği En İyi Yönet-
men
2-BAFTA En İyi Ses Ödülü
3-Satürn En iyi Yönetmen 
Ödülü

ilm mafyadan öte aile 
hayatını anlatan bir baş 

yapıt. Bana göre bu konuda 
ki en iyi film. Film gerçekten 
derin anlam içeriyor. 

Baba ile oğlunun konuşmala-
rı, mafya içerisindeki gelişen 
olaylar ve o muhteşem müzik 
her şeyi tamamlamaya yetiyor 
bile. Kısacası filmin her tara-
fından asalet akıyor resmen. 
Filmde karakterler kendilerini 
tahmin bile edemeyecekleri 
bir yaşantının içinde bulur-
lar. Bir taraftan son derece 
katı örf ve aile yaşantısı diğer 
tarafta ise acımasızca önle-
rine çıkanları yok etmeye 
başlayan Corleone ailesi bir 
müddet sonra Amerika’nın 
en korkulan mafya topluluğu 
haline gelmiştir. Kendileri her 
ne kadar mafya değil bir aile 
olduklarını söyleseler de. 
45 yıl geçmesine rağmen türü-
nün en iyisi, sadece kurgusal 

anlamda değil, oyuncuların-
dan yönetmenine her alanda 
rakipsiz. Her izlediğimde hay-
ranlığımı artıran detaylar bu-
luyorum, her izlediğimde daha 
da etkileniyorum. Eskimeyen, 
tükenmeyen bir hikaye, uzun 
süresine rağmen verdiği nahoş 
etki hayranlık uyandırıcı, son 
iki filmi hiçbir zaman ilk fil-
min tadını vermedi bu da bir 
gerçek. 72 yılında bu filmde 
emeği geçen her insan büyük 
bir saygıyı hak ediyor.

Aldığı Ödüller
1-En İyi Film Oscar’ı
2-En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı
3-En İyi Uyarlama Senaryo 
Oscar’ı
4-Altın Küre En İyi Senaryo 
Ödülü
5-Altın Küre En İyi Yönetmen 
Ödülü
6-Altın Küre En Özgün Film 
Müziği Ödülü
...

4

6

5
İnsan Seçemezse 
İnsanlıktan Çıkar

Çünkü
Hissediyorum

Şeyma Tuna - Edebiyat

Nida Altun - Sosyoloji

Arda Kolcu - Hukuk

Aileden 
Mafyaya

“İ

S

F

A Clockwork Orange - Otomatik Portakal The Godfather - Baba
Yön: Stanley Kubrick / 1971 - İngiltere
Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Tür: Bilim Kurgu, Dram, Suç
IMDB: 8.4

Yön: Francis Ford Coppola / 1972 - ABD
Oyuncular: Al Pacino, Marlon Brando, Robert Duvall, Diane Keaton 
Tür: Dram, Suç
IMDB: 9.2

Leon - Sevginin Gücü
Yön: Luc Besson  / 1994 - Fransa
Oyuncular: Natalie Portman, Jean Reno, Gary Oldman, Samy Naceri 
Tür: Dram, Gerilim, Suç
IMDB: 8.6
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slında fotoğraf şunu anlatıyordu.

Hızlı oynatılan film sahnesi 
gibi gündelik hayatımız. İçeriden 
bakıldığında ‘mış’ gibi bir yaşama, 
dışarıdan bakıldığında ise ‘mış’ gibi 
bir anlama durumu söz konusu; 
birbirinden kopuk sahneler ve kesik 
görüntüler yığını… 

Hız merkezli bir evren anlayışı, bizim 
gibi sıradan insanların bile hayatlarını 
tümüyle etkisi altına almış durumda. 

Beşer dakika ara ile kurduğumuz 
alarmları erteleyerek, geç kaldığımı-
zı anlayınca, bir türlü alamadığımız 
uykuyu (zihnimizin arka kısmında 
asılı duran: ‘Bu dünyada uykuyu tam 
alma günü yarındır.’ tabelasında ifade 
edildiği gibi) yarına erteleyerek zorla 
kalktığımız anda başlıyor telâşa. 

Siparişlerin, sunumların, projelerin, 

ödemelerin, toplantıların, görüş-
melerin telâşesi. Hep bir yerlere geç 
kalma/yetişememe endişesi... Hızla 
dönen dünyanın hızla işleyen sistemi 
bizim de hızlı olmamızı istiyor. Ve 
oluyoruz da… 

Öylesine hızlı yaşıyoruz ki, hayatımı-
zın geride kalan kısmı sadece bir frag-
man gibi geliyor bize. Ve öylesine hızlı 
yaşıyoruz ki, bırakın bir anlık durup 
ne olup bittiğini anlamaya çalışmayı, 
yavaşlamaya bile tahammülümüz yok 
(aslında modern dünya sisteminin 
yavaşlamaya tahammülü yok ama sis-
temin bir parçası olduğumuz için biz 
de aynı hissiyata kapılıyoruz). 

Anlatılan hikayeye göre bir kabile 
reisi ilk kez arabaya biner. Çalıştırılıp 
hareket eden aracın durdurulmasını 
isteyerek şu sözleri dile getirir: “Geri 
dönelim, çok hızlı yol aldık, ruhum 
geride kaldı.” 

Bizim de dünyaya, sürekli üretime ve 
tüketime, maddeye, bir türlü bitmek 
bilmeyen geç kalma endişesi ise ye-
tiş(tir)me telaşına karşı amansız yol 
alışımız, başladığımız noktada ya da 
geride bir yerlerde ruhumuzu, duygu-
muzu bıraktığımız için olabilir mi? 

Eğer bir günün saliselere bölünerek 
hesap ve planların yapıldığı günümüz 
dünyasında, önce biraz yavaşlamayı, 
sonra durup düşünmeye başlamayı 
başarabilirsek, ruhumuzu nerede 
bıraktığımızı hatırlayabiliriz, belki. 
Ne dersiniz?

Ya da birisinin çıkıp “Müsait bir 
yerde durur musun Dünya?” diyerek 
acil durum butonuna basmasını mı 
bekleyeceğiz, yoksa akıntı bizi nereye 
götürürse, oraya mı sürükleneceğiz? 
Bunu durup bir düşünmemiz lazım, 
ama öncesinde biraz yavaşlayalım... 

Müsait Bir Yerde
Durur musun Dünya?

A

Ali Öztürk
aliztrk@gmail.com

YORUM

ÇEKİ-YORUM

Sakarya Kent Park - 2014 - aliztrk
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öyde Osmanlı Ha-
vası Esiyor

Muhteşem Göl manzara-
sıyla bir tarihi içinde barın-
dıran bu güzel köyü sizler 
için ziyaret ettik, gezdik, 
gördük. 

Aşağıdere Köyü, Serdi-
van’ın güneyinde, Sapanca 
Gölü kenarında yer almak-
ta. 1781 yılından önce kö-
yün nüfusu bilinmeyen ne-
denlerden ötürü düşmüş. 
Ancak zamanla köyde bulu-
nan nüfus artmış ve köyün 
yapısında da değişimler ya-
şanmış.

Osmanlı idari yapılanma-
sında Kocaeli Sancağı’na 

bağlı olan Sapanca o dö-
nemdeki diğer adıyla Ada-
pazarı kazası dâhilinde yer 
alan Dereköyü’nün hane 
sayısı zamanla 10 haneye 
kadar düşmüş. Köy ahali-
sinin nüfusu bir süre sonra 
artmış ve 1781 yılında 60 
haneye kadar çıkmış. Ayan 
Gölü de denilen Sapanca 
Gölü kenarındaki bu bölge 
aynı zamanda ağaç çeşitleri 
ile de önemli idi.

Manav Kültürü Hakim

Bugün ise Aşağıdere Köyü 
Sakarya merkezine 13  km 
uzaklıkta. 1500 civarı nüfu-
sa sahip. Köyün nüfusunun 
tamamı Manav’lardan oluş-
tuğu için, Manav Kültürü 

DOSYA

AŞAĞIDERE 
KÖYÜ

BİR TARİHİ YAŞATIYOR

Sakarya’da çok az köye nasip olan bir 
durum var burada: 

Osmanlı mirasını yaşatmak.

Ömer Taş tas.omer@gmail.com

K
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hakim. 

Aşağıdere Köyü; son bir kaç yıl içinde alt-
yapı ve sosyal imkanlar bakımından geliş-
miş. Bir tane internet kafe, üç kahvehane, 
çoğunlukla gençlerin kullanımında olan 
Bilardo ve Playstation salonu bulunmak-
ta. Köyün ekonomisi tarıma bağlı. Hay-
vancılık hemen hemen kalkmış. Köylü en 
çok kiraz, ayva, siyah ve yeşil erik, kara 
lahana ve marulla geçimini sağlamakta. 
Köyde, İlköğretim ve Ortaöğretim okulu 
var. Köy geçtiğimiz günlerde yaşanan sel 
felaketini oldukça iyi atlatmış görünüyor.

Mezar Taşları İncelendi

Aşağıdereköy içerisinde bir tarih barın-
dırıyor. Aşağıdereköy, sahip olduğu Os-
manlı geçmişini Osmanlı mezar taşlarıyla 
yansıtıyor. Sakarya’daki çok az bölge için 
böyle köklü bir geçmişten bahsedebiliyo-
ruz. 

Köyün insanı da kendi tarihini öğrenmek 
için bu taşların okunması ve kayda geçi-
rilmesini istiyor. Muhtar Nevzat Ayvaz ile 
yaptığımız görüşmede, köy tarihi ile ilgili 
detaylı bilgiye sahip olmak için Sakarya 
Üniversite’si ile irtibata geçtiğini aktardı. 
Mezar taşlarının incelenmesi gerektiğini 
ifade etmiş yetkililere. Rektörlük bu rica-
yı kırmayıp incelemeleri başlatmış.

Yapılan araştırmalara göre, 1980’li yıl-
larda mezarlıkların oldukça dolu olduğu 
fakat ‘içinde altın var’ düşüncesiyle de-
finecilerin sarıklı mezar taşlarını tahrip 
ettiği belirtilmiş; ayrıca, köyün merkezin-
deki caminin bulunduğu alanın önceden 
mezarlık olduğu fakat 1997 yılında cami 
yapımı dolayısıyla taşların iş makinasıyla 
yerinden sökülerek derenin kenarındaki 
mezarlığa dolgu malzemesi yapıldığı ifa-
de edilmiştir. Araştırmada, köy halkının 
genel olarak -uzaktan da olsa- birbiriyle 

akrabalık bağına sahip olduğu da ilave 
edilmiştir. 

Aşağıdereköy’de Osmanlı döneminden 
kalma toplam 8 mezar tespit edilmiştir. 
Mezar Taşları 1813 ile 1937 yıllarına ara-
sına tarihlenmektedir. 

Köyde tespit edilen taşlardan erkekle-
re ait olanlar fesli ve sarıklı olmak üzere 
iki çeşit başlığa sahiptir. Başlıklar, mezar 
sahibinin meslek ve meşrebine göre ya-

pılmaktadır. Taşların yalnız bir adedinde 
sarıklı başlık kullanılmıştır. Sarık, âlim 
sarığı olarak nitelendirilmektedir. Fesli 
başlıklar ise Mahmûdî fes olarak tespit 
edilmiştir. 

Kadınlara ait mezar taşları ise üçlü çiçek 
buketi ve hotoz olmak üzere yine iki çe-
şittir. 

Bu mezar taşları özellikle kadının zara-
fetini ön plana çıkarır tarzda çiçekler ve 
çeşitli süslemeler taşımaktadır. 

Mezar taşlarında 1828 yılından itibaren 
giyilmeye başlanan fes, çok görülen başlık 
biçimlerinden birisidir. Fes hangi padişa-
ha aitse mezarda yatan kişi de o zamanın 
padişahı döneminde yaşamış demektir. 

Mezar Taşı Kitâbelerinin Edebî Ana-
lizi 

Türk kültür tarihi açısından çok önemli 
bir yere sahip olan mezar taşı kitâbeleri 
incelendiğinde, burada yer alan şiirlerin 
alelade birer metin olmadığı, sanat de-
ğeri yüksek birer edebi metin oldukları 
görülecektir. 40 Mezar taşlarında Allah’a 
yakarış ve selamete eriş isteği Müslüman 
toplulukların ortak özelliği olarak dikkat 
çekmektedir. Aşağıdereköy mezarlıkla-
rındaki mezar taşı sözlerinin bir bölü-
münde ömrün geçiciliği ve fâniliğine atıf-
ta bulunan sözlere rastlanmaktadır. 

Mesela Sarı Bey oğlu Emin Ağa’nın mah-
dûmû merhûm Mustafa Ağanın mezar ta-
şında bu tema şöyle işlenmiştir:

-Genç iken göçdü cihandan böyle bir halk-ı 
halîm 
-Dilerim kabrini pûr nûr eyliye Rabbu’l 
Kerîm 
-Yirmi iki yaşına ermiş iken bu nevcivân  
-Dâvet itdi kendini ol Hâlik-i ferdi el-
Hâkîm 

Bazı taşlarda da nasihat ve ibret ön 
plana çıkarılmıştır.

Diğer bir örnek ise Mustafa Ağanın zev-
cesi Kadriye Hatûnun mezar taşındandır: 

-Bugün va’dem tamâm oldu 
-Erişdi emr-i Rabbanî 
-Ki teslim eyledim Hakk’a 
-Emânet verilen cânı

Bu denli tarihi içinde barındıran köklü bir 
köy olan Aşağıdereköy müthiş göl man-
zarasıyla sizleri etkisinde bırakacak. Biz 
Serdivan Ajans olarak Osmanlı havasını 
soludukta geldik sizler için. 

Yolunuz Aşağıdereköy’e düşerse meydan-
daki köy kahvesinin bir çayını için  deriz.

AŞAĞIDERE KÖYÜ

AŞAĞIDERE 
KÖYÜ ‘‘ Sakarya merkezine 

13 km uzaklıkta. 1500 
civarı nüfusa sahip. Kö-
yün nüfusunun tamamı 

Manav’lardan oluştu-
ğu için, manav kültürü 

hakim. 

‘‘
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tweet
seçkisi BAĞLANIYORUZ!

ünyada sosyal medya platform-
larının kullanımı hızla artmaya 

devam ediyor. 

İstatistiklere göre günümüzde 7 
milyarlık dünya nüfusunun 3 milyarı 
internete bağlanabiliyor. 

Bundan 10 sene önce hayatımıza 
giren sosyal medyanın kullanıcı sayısı 
ise 2 milyarı geçti. 

Nüfusu 77 milyon olan Türkiye’de ise 
40 milyon sosyal medya hesabı oldu-
ğu belirtiliyor.

Global alanda faaliyet gösteren dijital 
pazarlama ajansı We Are Social’ın 
2015 başında yayınladığı rapora göre 
dünya çapında 2 milyar 80 milyon 
sosyal medya hesabı var. 

Bu hesapların büyük çoğunluğunu, 
Çin ve Güney Asya ülkeleri kullan-
makta. 

Hemen arkasından Kuzey, Orta 
ve Güney Amerika, Avrupa, Asya, 
Afrika, Ortadoğu ve Avustralyalılar 
gelmekte.

En çok kullanılan sosyal medya plat-
formları ise sırasıyla şöyle: 

Facebook (1,184 milyar)

QQ (Tencent) (816 milyon)

Qzone (632 milyon)

Whatsapp (400 milyon)

Google+ (300 milyon)

Wechat (272 milyon)

LinkedIn (259 milyon)

Twitter (232 milyon)

Tumblr (230 milyon)

Tencent Weibo (220 milyon)

Instagram (130 milyon)

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com

D

amsung Galaxy 
Note 5: Resmi 

tanıtımı yapıldı.

Samsung Galaxy S6 
Edge+ : Resmi tanıtımı 
yapıldı.

Huawei Honor 7i: Sel-
fie’ciler bunu sevecek.

LG G4c: Selfie’ciler 
bunu da sevecek.

Google ‘LG’ Nexus: İlk 
görüntüler yayınlandı.

Meizu M2: Tahtta en 
kısa süreyle kalan fiyat/
performans kralı.

Xiaomi Redmi Note 2: 
Yeni fiyat performans 
kralı.

iPhone 6S: İlk video 
yayınlandı.

Sony Xperia Z5+: 4K 
ekranlı ilk telefon mu?

S

KISA KISA
Yeni Teknolojiler
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u ay röportajımızı Twitter’ın ağabe-
yi @TesbihliAbi ile yaptık. Bu sıfatı 

sonuna kadar hak ettiğini söyleyebilirim. 
15 bin insan yanılıyor olamaz değil mi? At-
tığı duygu dolu tweetleriyle takipçilerinin 
ve dahi bizlerin gönlüne taht kuran Musta-
fa bey nam-ı diğer Tesbihli Abi’ye bu güzel 
röportaj için teşekkür ediyoruz. Tesbihli 
Abi’nin yeğenleriyiz!!

Sosyal medyayı nasıl kullanmaya 
başladınız?
2006’dan beri klasik bir Facebook kul-
lanıcısıydım, sonrasında yakın arkada-
şım YarımDeli’nin ısrarları neticesinde 
Twitter hesabı açtım, sene 2011 olması 
lazım.

Twitter mahallesinin “ağabeyi” ola-
rak biliniyorsunuz. Bunun için ne
demek istersiniz?
Bu soru defalarca çeşitli şekillerde sorul-
du bana, öncelikle arkadaşların teveccü-
hü diyorum. Genelde çok genç kitlenin 
kullandığı bir ortamda ciddi, aklı ba-
şında bir duruş gösteren, abilik eksiğini 
giderebileceğine inanılan her hesabın 
başına gelen benim de başıma geldi ve 
‘abi’lik taltifine uğradık.

Çizimleriniz gerçekten çok güzel. 
Sosyal medyada bu kadar sevilmesi-
ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu-
nun tabir-i caizse ekmeğini yediniz 
mi sosyal medyada? :)
Kendimi bildim bileli çok iyi resim çizen 
çocuk diye tarif edildim çevremde, haliy-
le internet ortamında da benzer beğeni-
ler geldi. Şimdilik sadece instagram he-

sabımda yayınlıyorum çizimlerimi ama 
bir kaç sene önce (Facebook hesabım 
aktifken) eklediğim çizimlerden etkile-
nen bir sanatçımızın teklifiyle, çıkardığı 
iki cinayet romanının iç sayfa resimle-
melerini yapmıştım. Maddi anlamda ek-
meğini yiyemediysem de en azından bir 
yerlerde adım geçmiş oldu. 

Sosyal medyanın günlük yaşantını-
za herhangi bir sirayeti var mı? Var-
sa nasıl?
Bu mecradan tanışıp sürdürdüğüm gü-
zel arkadaşlıklar var, ailecek görüşüyo-
ruz hatta bazılarıyla. Edebiyat ve sanat 
çevresinden de güzel tanışıklıklar yaşa-
dık, yıllar önce aklıma bile gelmeyecek 
kişilerle görüşüyoruz artık.

Sizce sosyal medya nasıl kullanılma-
lıdır? Yeğenlerinize tavsiyeleriniz 
var mı? :)
Bu iyi insan olmakla direkt alakalı bir 
durum aslında. Anne babanız sizi iyi biri 
olmak üzere yetiştirmişse onlara ihanet 
etmeyin ve bulunduğunuz her ortamda 
(sanal veya reel) bu minvalde hareket 
edin.

Eyvallah.

 B

Sosyal Medya’nın
Tesbihli Abisi

fenomen 
röportajları
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YEMEK KÜLTÜRÜ

am yerine 
geldiniz.

Etnolojik olarak faz-
lasıyla çeşitli bir ya-
pıya sahip olan Sa-
karya’da, yerli halk 
olan Manavlardan 
sonra en fazla nüfu-
su Karadeniz halkı 
oluşturuyor. 

İkli-
minin 
elverişli 
olma-
sından 
mıdır 

bilinmez, tarımla 
uğraşan hemen her-
kes mısır yetiştirir. 
Diğer bölgelere de 
gönderdikleri mısır-
larıyla ün yapmış bir 
memlekette yaşıyo-
ruz. 

Ne mutlu bize.

Tarihçesi ve Ana-
vatanı

Mısır; bitki âle-
minden, buğdaygil-
ler familyasından, 
“Zea” cinsindendir. 

Ayrıca Christoph 
Colomb’un yeni 
dünyaya yaptığı ilk 
yolculuğunda getir-
dikleri arasında Mı-
sır da varmış. 

İsmine bizde neden 
Mısır denildiğine 
gelirsek. Meksika ve 
Orta Amerika kö-
kenli olduğu bilinen 
bu bitki,  Arapların 
eline geçmiş bir şe-
kilde. Oradan Çin’e, 
derken Nil deltasın-
da asıl benliğini bul-
muş. 

Üretiminin yoğun 
bir şekilde burada 
yapıldığından ve bize 
de buradan geldiği 
için Mısır deyivermi-
şiz.

Zengin İçerik

Türkiye’de hemen 
her yerde özellikle 
de Karadeniz Bölge-
si’nde yoğun tarımı 
yapılır. Nemli ve ılık 
iklimi sever. Genel-
likle Haziran ayında 
ekilip, Eylül ayında 
hasat edilmekle be-

MISIR
Biri Mısır mı Dedi?

T

Narin Akgül naringul@gmail.com
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raber, bölgelere göre bu hasat daha erken 
olabilir. Sert mısır, unlu mısır, at dişi mı-
sır, patlak mısır, kavuzlu mısır ve süt mı-
sır gibi de bir sürü çeşidi bulunmakta. 
Taneleri, yüksek oranda nişasta ile doy-
mamış yağ asitleri, A vitamini ve sterol-
leri içerir. Ortalama 2 metre boyunda 
olabilen, kökü kalın ve saçaklı, yaprakları 
şerit gibi uzun ve sarı, sert ve sivri olan 
bir bitki olan mısırın meyvelerinin ucun-
daki saçaklara da mısır püskülü diyo-
ruz. 

İlaç olarak kullanılan 
mısır püskülünün içerdiği 
maddeler ise; Glikoz ve 
maltoz gibi şekerler, steroller, 
reçine ve uçucu yağ. Ayrıca, 
bol miktarda potasyum, sodyum 
ve  kalsiyum da  içerir. Mısır püskülünde 
yağ, reçine, şekerler ve allantoin de bulu-
nur. 

Kansere Faydalı

Hem kendisinin hem püskülünün sayısız 
faydası bulunmakta. Çocuklarda böbrek 
sorunlarının atlatılmasına yardımcı olur.
Bedeni güçlendirici toniktir, sakinleştiri-

cidir. Çok iyi bir idrar söktürücüdür,  me-
sane taşlarını düşürür. Romatizma teda-
visinde yardımcı olur.

İçinde bulundurduğu maddeler kalp kri-
zi, felç ve damar hastalıklarının önlenme-
sinde katkı sağlar. Akciğer kanseri riskini 
azaltan antioksidan özelliklere sahiptir. 

8 yıl boyunca mısır yiyen kişilerin kanser 
olma riskinin %27 azaldığı da bilimsel 

bir gerçektir. B12 vitamini ve fo-
lik asit, demir eksikliği sonucu 
oluşan kansızlığı önler. 

Sindirim sistemini temizler. 
Mısırın içeriğindeki çözünmez 

lifler hemoroid ve kabızlık gibi 
sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir. 

Lifler dışkıyı şişiren ve hareketini hızlan-
dıran suyu emer. İlerleyen yaşa bağlı göz 
bozukluğunu geciktirir.

Diyabet hastalarının beslenmesinde, hu-
bubat, bezelye, patates ve fasulyenin ya-
nında, mısır nişastası da kullanılabilir. 

Mısırdaki vitamin ve mineraller, insülin 
hormonunu düzenleyici etki sağlar.

Onu Anlatmaya Sayfalar Yetmez

Yaratıcının bize lütfu olan nimetleri için-
de barındıran Sakarya’da yaşadığımız için 
ne kadar şükretsek az. İnsan hayatına 
faydası olan her şey var burada. Tarladan 
sofraya dedikleri olayın canlı şahitleriyiz. 
Adına türküler yapılan mısırı burada her 
köşede haşlanmış veya közlenmiş olarak 
görebiliriz. Tabi patlatılmış haliyle de si-
nemaların vazgeçilmezi halinde. Hayatı-
mızda öyle bir yer edinmiş ki onu anlat-
maya sayfalar yetmez. 

Mısır delisi biri olarak, Karadenizli oza-
nın dediğine kulak veriyorum:

Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin, 
Mısırın türküsünü benden dinleyeceksin.
Korko çorbası derler mısırın çorbasına, 
Benden selamlar olsun mısırın babasına.
Mısırın ekmeğini ederler saç altına, 
Bizim sofrada mısır benzer sarı altına.

Geçtiğimiz sayımızda bizi kırmayıp tarifi-
ni paylaşan Kevser Aydoğdu hanımefendi 
bu sayıda da bizimle. Günün her saati tü-
ketebileceğimiz bu nefis tarifi uygulamak 
için sabırsızlanıyorum.

YEMEK KÜLTÜRÜ

Peynirli Soğanlı Mısır 
Kömbesi
Malzemeler

3 kase mısır unu

1 Kase Un 
1 Kase Yoğurt 
1 Kase Sıvı Yağ
1 Kase Sıcak Su 
1 Paket Karbonat 
1 Kase kırık peynir  
3 adet kuru soğan 
Tuz-karabiber 
 
YAPILIŞI:
 
Geniş bir kaba mısır 
ununu, beyaz unu ve 
karbonatı koyun. Üzerine 
yoğurdu ve sıcak suyu 

dökün. 

1 kase sıvıyağı ve tuzu-
nu da ekledikten sonra 
yoğurun. Yumuşak bir 
kıvam elde edince elinizi 
önce sıvıyağa batırın. 

Hamurdan parçalar kopa-
rın ve yağlanmış tepsiye 
elinizle bastırarak yayın. 

Tepsiyi tamamen hamur-
la kaplayın. İç harcı için; 
soğanı doğrayın. Peyniri 

parçalayın. 

Hepsini karıştırın. Hazır-
ladığınız harcı tepsideki 
hamurun üstüne dökün. 
Kalan hamurla yine par-
çalar kopararak üstünü 
kapatın. 

Önceden ısıtılmış 190 
derecelik fırında pişirin. 
Üzerinin iyice kızarması-
nı bekleyelim zira çıtır-çı-
tır olmasını istiyoruz.
Afiyet olsun.
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TAKVİM

EYLÜL TAKVİMİ

Sakarya Meydan
Muharebesi Zaferi

Savaş, 22 gün ve gece sürerek 100 
km uzunluğunda bir alanda cere-
yan etti. Yunan Ordusu Ankara’nın 
50 km kadar yakınından geri çekil-
di. Meşhur “Hattı müdafaa yoktur, 
sathı müdafaa vardır. Bu satıh 
bütün vatandır. Vatanın her karış 
toprağı vatandaş kanıyla sulanma-
dıkça vatan terk olunamaz.” sözü 
bu zaferden sonra söylenmiştir. Bu 
zafer Kurtuluş Savaşı’nın kazanıl-
masında büyük önem taşır. 
İsmail Habib Sevük bu zaferin 
önemi için şöyle der: 13 Eylül 1683 
günü Viyana’da başlayan çekilme, 
238 sene sonra Sakarya’da durdu-
rulmuştur.”

Yavuz Sultan Selim Vefat Etti
1512’de tahta çıkan 9. Osmanlı padişa-
hı, İpek ve Baharat gibi önemli ticaret 
yollarını devlete kazandıran 1. Selim, 

1520’de şarbon hastalığına bağlı olarak 
Aslan Pençesi (Şirpençe) denilen 

bir çıban yüzünden henüz 
49 yaşında iken 
vefat etmiştir.

İlk Profesyonel Futbol 
Maçı Yapıldı

Dünya tarihinin ilk futbol 
karşılaşmasında, Latrobe, 

Jeanette’i 12-0 gibi bir 
skorla yenerek aynı za-

manda ilk zaferi 
elde etti.

13 Eylül 
1921

21 Eylül
1520

3 Eylül
1895

30 Eylül
1207

Mevlana Celaleddin Rumî 
Dünyaya Geldi
13. yüzyıllarda yaşamış olan Mevlana, 
Afganistan sınırları içerisinde yer alan 
Horasan Ülkesi’nin Belh şehrinde doğ-
muştur. Hayatının önemli bir kısmını 
Konya’da geçirmiş ve burada vefat et-
miştir. Vefatı her yıl devlet erkanı tara-
fından törenlerle anılır. Bu aralar sosyal 
medyada kendisine ithafen yazılmış 
bolca uydurma söz bulabilirsiniz. O’nu 
anlamak için Mesnevi’ye başvurmaktan 
başka yol yok.

Büşra Mercan
zbusramercan@gmail.com

Hazırlayan:

Neptün’ün Keşfi
Fransız gökbilimci Urbain 

Le Verrier’in daha evvelden 
tahmin ettiği yerin sadece 1° 

uzağında keşfedildi.

23 Eylül
1846

12 Eylül Askeri Darbesi

Kenan Evren diktasındaki Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin emir-komuta zinciri 
içinde gerçekleştirdiği askerî müdahale. 
Türkiye tarihine kara leke olarak geçen 
bu olay, birçok vatandaş hayatını kay-
betmesi ve zoraki Anayasa değişikliği 
ile sonuçlanmıştır. Tüm siyasi partiler 
kapatılmış, siyasetçiler hapse girmiş, 
binlerce kişi cezaevlerinde işkence 
görmüştür. Ülkeyi seviye olarak geriye 
götüren darbenin etkileri günümüzde 
hala sürmektedir.

12 Eylül 
1980

‘‘
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ABD’ye İkiz Kule Saldırısı

El-Kaide’ye bağlı kişiler tarafından 
ele geçirilen uçakların ABD’deki iki farklı 
hedefe intihar saldırısı düzenlemesiyle 
gerçekleşen bir dizi saldırıdır. Saldırı 
sonucunda 19 eylemci dahil 2.996 kişi 
hayatını kaybederken, 10 milyar doların 
üstünde maddi hasar meydana gelmiştir. 
ABD bu saldırıyı fırsat bilerek Afganis-
tan’ı ve Irak’ı işgal etmiş, milyonlarca 
kişinin ölümüne, sakatlanmasına ve 
yurdundan olmasına sebep olmuştur. 
Ayrıca tüm dünyada “İslamofobi” denilen 
“Müslüman düşmanlığı” ortaya çıkmıştır. 
Bugün 11 Eylül saldırılarının, gerçekten 
El-Kaide tarafından mı, yoksa bizzat ABD 
tarafından mı gerçekleştirildiği tartışıl-
maktadır.

İran - Irak Savaşı

İran’da Tahmilî Savaş veya Mu-
kaddes Müdafaa Irak’ta Saddam’ın 

Kadisiyesi ve Arap Dünyasında Birin-
ci Körfez Savaşı olarak anılan 1980-

1988 yılları arasında İran ve Irak 
arasında yapılmış savaştır. Yaklaşık 
bir milyon kişinin ölümüne, her iki 
ülkede de ağır yıkımlara ve 150 mil-

yar Amerikan Doları maddi hasara yol 
açmıştır. Irak’ın zaferleri ile başlayan 
savaş, İran’ın direnmesiyle yıpratma 

savaşına dönüşmüş ve galibi olmadan 
sonuçlanmıştır.

Google Kuruldu
Dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi olmakla beraber, İn-
ternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri 
ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Ameri-
kan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler 
geliştirir ve bunlara ev sahipliği yapar. Bugün neredeyse tüm 
dünyada günlük hayatın vazgeçilmezi olmuştur. Milyonlarca 
kişi interneti Google üzerinden kullanmaktadır.

Radarın İcadı

Alman mühendis Christian Hülsmeyer 
elektromanyetik dalgalar ile gemilerin 
yerini belirlemekte kullanılabilen ica-
dını tescil ettirmek için 1904 yılında 

Almanya ve İngiltere’de patent 
başvurusunda 

bulundu.

Jon Lennon, 
Beatles’dan Ayrıldı 

Bir zamanların en ünlü gruplarından olan 
Beatles’in efsane üyelerinden olan Lennon, 

yaptığı “Beatles şu anda İsa’dan 
daha popüler” açıklamasının 
ABD’de büyük tepki alması 

sonucu gruptan ayrılma 
kararı aldı.

Zeki Müren Öldü

Türk sanat camiasının “Sanat Güne-
şi” olarak bilinen, şarkıcı, söz yazarı, 
bestekâr, oyuncu ve şair olan Müren, 

TRT İzmir Televizyonu’nda kendisi için 
düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp 

krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 
Sanatçının mezarı, doğum yeri olan Bur-

sa’da Emirsultan Mezarlığı’nda 
bulunmaktadır.

11 Eylül
2001 22 Eylül

1980

4 Eylül 
1998

15 Eylül
1904

20 Eylül
1969

24 Eylül 
1996

TAKVİM

Vecihi Hürkuş Uçtu

İlk sivil Türk tayyareci Vecihi 
Hürkuş,  kendi yaptığı tayyaresiyle 
Göztepe’den Yeşilköy’e uçma başarı-
sını gösterdi. 20 yaşında pilotluk 
diploması aldı. Kurtuluş Savaşı’n-
da kazandığı başarılarla istiklal 
madalyası kazandı.  Hayatı boyunca 
havacılık sektörünün Türkiye’de 
yaygınlaşması için mücadele verdi 
ama hep engellendi. Sefalet içinde 
öldü. Bu ayıp da bize 100 yıl yeter.

30 Eylül
1930 ‘‘

hatırlamak 
güç verir 

insana
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HABER

erdivan Belediyesi 2014-2019 viz-
yon projeleri arasında sözünü ver-

dikleri “Her mahalleye yeni park” pro-
jesi; Beşevler’den, Yukarıderöy’e kadar 
yapımı tamamlanan parklarla hayata 
geçirildi. 

Yusuf Alemdar, Serdivan’ın merkezin-
de olan hizmetlerin aynısının ilçenin en 

uç mahallesinde de olacağını belirterek, 
Yukarıdereköy Parkı’nın; futbol sahası, 
dinlenme alanları, çocuk oyun gurupla-
rı ve fitness aletleri ile mahalle halkının 
hizmetine sunulduğunu belirtti. 

Tüm projelerde olduğu gibi Yukarıdere-
köy’de de hemşerilerimizin ve özellikle 
gençlerimizin talepleri göz ardı edilmedi. 

Oturma gurupları ve fitness aletleri ile 
donatılan parkta gençlerin istediği çim 
futbol sahası talebi de yerine getirildi. 

Yıpranan çocuk oyun guruplarının yeni-
leri ile değiştirileceği ve zeminin kauçuk 
ile kaplanacağı park şimdiden mahalle 
gençlerinin gözdesi olmaya aday.

aerdivan Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler Arabacıala-

nı Mahallesi 1.Cadde çevresinde bulunan 
sokakları sıcak asfaltla kaplıyor.

Sakarya’nın Nüfusu En 
Büyük İkinci Mahallesi 
Serdivan’da

Asfalt sezonu öncesi ha-
zırlanan çalışma programı 
çerçevesinde Sakarya’nın 
nüfus olarak en büyük ikin-
ci mahallesi olan Arabacıala-
nı’nda asfalt çalışmalarına de-

vam eden Serdivan Belediyesi, düzeltme 
işlemlerinin ardından mahalledeki sokak-
ları sıcak asfaltla kaplayarak yaya ve araç 

trafiğine uygun hale getiriyor.

Konu ile ilgili Serdivan Be-
lediyesi’nden yapılan açık-
lamada; yeni yerleşim alan-
ları, ticari ve sosyal canlılığı 
ile her geçen gün daha fazla 
insanın tercih ettiği Serdi-
van’da asfalt çalışmalarına 

devam edileceği belirtildi. 

Her Mahalleye Yeni Park
Şimdi Sıra Yukarıdereköy’de

Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

S

S

Yusuf Alemdar, Yukarıdereköy halkı için, futbol sahası, dinlenme alanları, 
çocuk oyun gurupları ve fitness aletleri yapıldı.

Serdivan Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
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SİNEMA

BU AY 
VİZYONA 

GİRECEK 4 FİLM

1

3

2

4

• Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2015
• Yapımı: 2015 - ABD
• Yönetmen: Wes Ball
• Oyuncular: Dylan O’Brien, Th omas Brodie-Sangster,  
Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito, Lili Taylor
• Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim, Macera

2014 tarihli roman uyarlaması bilimkurgu aksiyonu 
“Labirent: Ölümcül Kaçış”ın devamı olan filmde, 
kapana kısıldıkları Labirent deneyinden kurtulmayı 
başaran gençleri bu sefer dış dünyada hiç de umma-
dıkları tehlikeler bekliyordur. 

Kıyamet sonrası bir manzarayla karşılaşan ve bir 
şekilde ‘değerli’ olduklarına inanan gençler, kendile-
ri için hazırlanan planların ikinci aşamasına geçtik-
lerinden haberdar değildir. Film kendisini sonuna 
kadar izlettiriyor, bu aksiyonu kesinlikle izleyin 
kaçırmayın.

• Vizyon Tarihi: 18 Eylül2015
• Yapım: 2015 - Türkiye
• Yönetmen: Utku Uçar
• Oyuncular: Fatoş Hun, Murat Özen, Çağrı Duran
• Tür: Korku

Can, annesi Derya ile birlikte sıradan bir şehir hayatı yaşa-
maktadır. Fakat bir süre sonra annesi normal olmayan dav-
ranışlar sergilemeye, hiç bilmediği antik dilleri konuşmaya 
başlar.  Kısa sürede ailenin dengeleri alt üst olur ve Can, 
psikolojisini bozan bu garip olayların üzerine gittikçe, işler 
daha da karmaşık bir hal almaya başlar. Ailenin yardımına, 
Havas ve Hüddam ilmiyle yakından ilgilenen Asaf yetişir. 
Asaf, cinler aleminin en gizli tarikatının hizmet ettiği 
büyüyü çözmek için uğraştıkça, ifritlerin şekillendirdiği bu 
girdabın içine daha fazla kapılmaya başlar.

• Vizyon Tarihi: 04 Eylül 2015
• Yapımı: 2015 - ABD
• Yönetmen: Pierre Coff in,  Kyle Balda
• Seslendirenler: Sandra Bullock, Steve Carell, Jon 
Hamm, Hiroyuki Sanada, Jennifer Saunders
• Tür: Aile, Komedi, Animasyon

Minik sinema severlere müjde! Tarihin başlangıcın-
dan itibaren varolan minionlar, çağlar boyunca tek 
bir amaca sahip olmuştur:  Kötü bir efendiye hizmet 
etmek. Bu uğurda dinozorlardan Firavun’a, Napol-
yon’dan Dracula’ya pek kişiyi deneseler de hepsinin 
sonu yok olmak olur. Sonunda Antartika’ya yerleşip 
insandan uzak bir yaşam kurarlar. Ancak 1960’lı yıl-
lar geldiğinde bir grup maceracı minion, Amerika’ya 
gider ve kendilerine yeni efendiler aramaya başlarlar. 
Çılgın Hırsız serisinin öncesini anlatan Minions, ço-
cukların sabırsızlıkla beklediği yeni filmiyle sizlerin 
beğenisine sunuluyor. Şimdiden iyi seyirler.

• Vizyon Tarihi: 04 Eylül 2015
• Yapım: 2015 - Fransa, Çin
• Yönetmen: Camille Delamarre
• Oyuncular: Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol
• Tür: Aksiyon

Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Mar-
tin (Ed Skrein), Fransa’nın güneyinde yaşamakta ve 
sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. 
Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 
3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyare-
te gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldı-
ğını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan 
Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir 
işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır. 

LABİRENT:
ALEV DENEYLERİ

HÜDDAM

MİNYONLAR
Minions

THE 
TRANSPORTER
REFUELED
Transporter: Son Hız
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Editör’den

4. sayımızı karşılamanın mutluluğu içe-
risindeyiz. Sizden gelen tebrik ve takdir 
dolu mesajlar bizi daha güzel sayılar için 
cesaretlendiriyor. Bize aktarmak istediğiniz 
her şeyi serdivanajans@gmail.com adresine 
gönderebilirsiniz.

Bu sayımızın açılışını, Sakarya’nın ve ül-
kemizin önemli sporcularından Süleyman 

Seba ile yapıyoruz. Başarılarla dolu hayat 
hikayesini kaçırmamanızı öneririz. 

Aydın Aktay ile “kent sosyoloji” merkezli bir 
söyleşi yaptık. Köylerimizi daha yakından 
tanımaya çalıştığımız sayfalarımızda bu ay 
“Aşağıdereköy”ü ağırlıyoruz.

Serdivan Belediyesi’nin şehre sağladığı en 

güzel kazanımlarından biri olan Yamaç 
Paraşütü ile ilgili detayları sayfalarımızda 
bulabilirsiniz. Sosyal Medya ve Eylül Tak-
vimi köşelerimizde yine ilginizi çekecek 
zengin bir içerik hazırladık. Yemek Kültürü 
köşemizde ise bu ay Mısır’ı konuşuyoruz.

Daha iyi sayılarda buluşmak temennisiyle, 
keyifl i okumalar.

ürkiye Gençler Kürek Şampiyona-
sı’nın final yarışları, Sakarya’nın Sa-

panca ilçesinde yapıldı.

Türkiye Kürek Federasyonu’nun düzenle-
mesiyle 21-23 Ağustos’ta Kırkpınar par-
kurunda 2 bin metrede yarışlar gerçekleş-
ti. 

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da 
aralarında olduğu çok sayıda kulüp katıldı.

Yarışlar, genç ve yıldız kızlar, genç ve yıl-
dız erkekler, deniz küreği erkekler ve ka-

dınlar, küçük kızlar ve erkekler, bedensel 
engelliler ile master erkekler kategorile-
rinde düzenlendi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlha-
mi İşseven, 21-23 Ağustos tarihlerinde 
Sapanca’da yapılan Türkiye Gençler Kürek 
Şampiyonası Finalleri’ne katılan sporcula-
rı, daha iyi seviyelere getirmek istedikleri-
ni ifade etti. 

Kırkpınar Parkuru’nda gerçekleştirilen 
final yarışlarıyla ilgili açıklama yapan İş-
seven, altyapıya önem verdiklerini, bu 

nedenle gençleri her zaman destekledikle-
rini kaydederek, “Onları hem kamplardan 
hem de yurt dışındaki yarışmalardan hiç-
bir zaman eksik etmedik. Sporda deneyim 
çok önemlidir. Ne kadar çok çalıştırırsanız 
çalıştırın, onları çok yarıştırmak lazım” 
diye konuştu. 

Kazananlara ödüllerini takdim ettikten 
sonra, yarışların rekabet içerisinde geçti-
ğini vurgulayan İşseven, gençlerden bek-
lentilerinin büyük olduğunu kaydetti.

FİNAL YARIŞI
SAPANCA’DA
Türkiye Kürek Federasyonu’nun düzenleme-
siyle 21-23 Ağustos’ta Kırkpınar parkurunda 
2 bin metrede yarışlar gerçekleşti.  

T

SPOR

SAKARYASPOR’UN 4 
HAFTALIK FİKSTÜRÜ

Spor Toto 3. Lig 2. Grupta mücadele 
eden Sakaryaspor, ilk iki hafta Yom-
raspor ve Ofspor A.Ş. ile karşılaşmıştı. 
3. Ligde zorlu mücadelesine devam eden 

Sakaryaspor’un 4 haftalık karşılaşma 
programı ise şöyle:

5 Eylül 2015 Saat : 20.00 Derincespor 
A.Ş.

13 Eylül 2015 Saat : 16.30 Bodrum Bele-

diyesi Bodrumspor

19 Eylül 2015 Saat : 20.00 Zara Beledi-
yespor

3 Ekim 2015 Saat : 15.30 Manisa Büyük-
şehir Belediye Spor


