
Türkiye’de bir ilk olarak, bir 
öğrenci üniversite dışında bir 
kurumdan aldığı dersleri 
üniversite dersi olarak 
yazdırabiliyor. Nasıl mı? S8
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HABER

Bir ilk
Türkiye’de

Aylık Şehir Kültürü Gazetesi

Ekim2015
Sayı:5

HER ŞEY MAHALLE BİLİNCİ İÇİN 
Serdivan Belediyesi, tüm yatırımlarında insanı ve insanın en 
önemli unsurlarından olan ‘bir arada yaşamayı’ dikkate alıyor. S11

Dünyaca ünlü felsefe profesörü Simon Critchley, 
„Uluslararası Fikir ve Sanat Konferansları” kapsamında 
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde konuştu. S6

FİLOZOF
SERDİVAN’DA!

AjansSerdivan

Uzunköy’de 
Soluklanın
Serdivan’ın bol yeşillikli, 
temiz mi temiz havalı köy-
lerini, sizler için gezmeye 
devam ediyoruz. Sıradaki 
durağımız Uzunköy. S18

Hedef 
Şampiyonluk
Serdivanspor bir taraftan 
zorlu mücadeleleri başarı 
ile geçmeye çalışıyor, diğer 
taraftan da şampiyonluk 
yarışını kazanmak istiyor.
S28

Bu ay Kitap & Film Eki dolu dolu. Ayrıca ‘dur 
ve bak’ isimli yeni bir köşemiz var. S12

röportaj



SerdivanAjans Ekim20152

PORTRE

932 yılında Adapazarı’nda 
dünyaya gelen Ziya Taşkent, 

Adapazarı’nın yetiştirdiği kıymet-
lerden biridir. İlk ve orta öğrenimi-
nin bir kısmını Adapazarı’nda, bir 
kısmını da İstanbul’da geçirir ve 
Pendik ortaokulundan mezun  olur. 

Lise öğrenimini ise Kabataş ve An-
kara Gazi Lisesinde tamamlar. Böy-
lelikle eğitimdeki serüveni Adapaza-
rı’nda başlar, Ankara’da biter. Fakat 
esas serüven bundan sonra başlaya-
caktır. Liseyi bitirdiği yıl olan 1953 
yılında radyoda açılan sınava katılır 
ve radyo sanatçısı olur.

Ailesinden gelen büyük servete rağ-
men, profesyonel olarak müzik ile 
uğraşmayı seçer. Son döneme dam-
gasını vurmuş eserler besteler. 60 ve 
70’li yıllarda ayrıca yorumcu kim-
liği ile öne çıkar. Son yıllarında ise 
TRT’deki fasıl programlarının şefl i-
ğini yapar. 

Birbirinden Ünlü İsimlerle 
Çalıştı

Sahne çalışmalarına 1967 yılında 
başlayan Ziya Taşkent, 1973 yılın-
dan itibaren de Ankara radyosunda 
koro yönetmenliğine getirilir. 1998 
yılında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
Bakanlığı tarafından Ziya Taşkent’e 

Devlet Sanatçısı ünvanı verilir. 

Sanatçılık yaşamının yanında beste 
çalışmalarına da başlayan Taşkent, 
birbirinden güzel şarkılar besteler. 
Tema yönünden neo-klasik döne-
min en verimli bestekarlarından biri 
olur.

Bu başarılı çalışmaları, çeşitli gazete 
ve kuruluşlardan birçok “Yılın Sa-
natçısı” ödülü almasını sağlar. Koro 
şefl iği yaptığı dönemlerde; Muazzez 
Abacı, Seçil Heper, Nesrin Sipahi 
gibi ünlü TRT Sanatçıları, Taşkent’in 
yönetimindeki programlarda kon-
serler verir. Ziya Taşkent’in radyo 
repertuarında 50’den fazla eseri var-
dır.

Vefatı Sanatseverleri Derinden 
Sarstı

Ankara Radyosu’nda başlayan sa-
nat yaşamını daha sonra Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu çatısı al-
tında, kesintisiz 45 yıl solist, hoca, 
besteci ve şef olarak sürdüren Ziya 
Taşkent’i, 17 Ağustos 1999 tarihin-
de yaşadığımız deprem felaketiyle 
kaybettik.

17 Ağustos Marmara depreminde 
Yalova’da bulunan Taşkent ailesi ile 
birlikte Yalova’nın Çiftlikköy ilçe-

1

ARDINDA HOŞ BİR 
SADÂ KALAN ÜNLÜ 
BESTEKÂR 

ZİYA 
TAŞKENT

ARDINDA HOŞ BİR 
SADÂ KALAN ÜNLÜ 
ARDINDA HOŞ BİR 
SADÂ KALAN ÜNLÜ 
ARDINDA HOŞ BİR 

BESTEKÂR 

ZİYA 

lelikle eğitimdeki serüveni Adapaza-
rı’nda başlar, Ankara’da biter. Fakat 
esas serüven bundan sonra başlaya-
caktır. Liseyi bitirdiği yıl olan 1953 
yılında radyoda açılan sınava katılır 
ve radyo sanatçısı olur.

Ailesinden gelen büyük servete rağ-
men, profesyonel olarak müzik ile 
uğraşmayı seçer. Son döneme dam-
gasını vurmuş eserler besteler. 60 ve 
70’li yıllarda ayrıca yorumcu kim-
liği ile öne çıkar. Son yıllarında ise 

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com
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sinde yaşamını yitirdi. Taşkent’in cena-
zesi Kocatepe Camii’nde düzenlenen tö-
renin ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.

Sanatçıya Vefa Albümü

TRT bir yıl sonra vefa örneği göstererek 
Ziya Taşkent’in eserlerinden oluşan bir 
CD ve kaset hazırladı. Bazı eserlerin sa-
natçının kendi sesinden dinlenebileceği 
CD ve kasetin satışı Ankara’da Genel Mü-
dürlük, diğer illerde ise bölge müdürlük-
lerinde yapılıyordu. Sanatçının yasal mi-
rasçısı olan damadı Zafer Dalmanoğlu, 
CD’nin tüm gelirini TRT Çocuk ve Genç-
lik Vakfı’na bağışladı.

Ziya Taşkent, ölümünün birinci yılın-

da sanatçı dostları tarafından anıldı. 18 
Ağustos Cuma günü, TRT FM ile Radyo 
4’ten canlı olarak yayınlanan “Beraber 
ve Solo Şarkılar” adlı program Ziya Taş-
kent’e ithaf edildi. 

Ali Şenozan’ın yönetimindeki koro, Taş-
kent’in, hayatını kaybettiği yerden, en-
kazın altından, çıkarılan son bestesi “Bir 
Gün Bu Ayrılık Biter Diyordun” adlı şar-
kının da aralarında bulunduğu geniş bir 
repertuarı seslendirdi.

“İlk mektubun okudum gözlerim ufka 
daldı / Ne zaman bahar gelse / Günleri 
sayarak aylardan beri / Rüzgâr susmuş 
ses vermiyor nedendir / Ne gelen ne so-
ran var acı geçti günlerim / Ne bekledim 
sevgiden / İlk aşkı unutmak çok kolay 

deme / Hiçbir şey kâr etmez deli gönlü-
me / Her günümde bu sevdanın izi var / 
Geçmesin ıslaklığı dudaklarından / Din-
miyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım 
/ Bir gün bu ayrılık biter diyordun” gibi 
daha birçok besteye sahiptir.

Çalışma arkadaşlarının yıllar sonra bile 
hayranlıkla bahsettiği merhum sanatçı 
yaptığı unutulmaz besteleri zaman za-
man kendisi de söylemiştir. 

TRT de yıllarca şeflik yaptığı halde her 
programda heyecanlı oluşuyla hatırlarda 
kaldı. 

Kendi sesiyle icra edilen “Ne gelen ne so-
ran var” şarkısı zaten tek başına yeter de 
artar rahmetle anmaya. 

ZİYA TAŞKENT

“

“

“

“

Ailesinden gelen büyük ser-

vete rağmen, profesyonel 

olarak müzik ile uğraşmayı 

seçer. Son döneme damga-

sını vurmuş eserler besteler. 

60 ve 70’li yıllarda ayrıca yo-

rumcu kimliği ile öne çıkar. 

45 yılı solist, hoca, bes-
teci ve şef olarak sür-

düren Ziya Taşkent’i, 17 
Ağustos 1999 tarihinde 
yaşadığımız deprem fe-

laketiyle yitirdik.
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SERDİVAN

Serdivan’da yaşayan üniversite öğrencilerine soru yöneltip görüşlerini almaya devam 
ediyoruz. Bu sayımızda “Serdivan sizin için ne ifade ediyor?” diye sorduk. Bakalım ne 
tür cevaplar almışız.

Elif Güntay - Biyoloji

Kübra Dalgıç - Felsefe

Ali Sezer - Sosyal Hizmet

Yusuf Öztürk - FelsefeKültür ve Sanat
Serdivan’da

Serdivan’ı Sevmemek
Mümkün mü?

Artık Buranın 
YerlisiyizSerdivan’da 

yaşamadım hiç 
ancak her fırsatta 
gitmeye çalıştı-
ğım bir yer. Çok 
kalabalık olması 
benim için cazi-
besini düşürüyor. 
Daha çok AVM’de 
vakit geçirmek 
için gidiyorum. 
Güler yüzlü esna-
fı, öğrencileri çok 
seviyor. Burayı 

yaşanılır kılan 
da budur zaten. 
Beraberce yaşaya-
bilmek. 

Sakarya’nın 
geneline bakacak 
olursak Serdivan 
bir ilçe olması-
na rağmen son 
derece gelişmiş 
durumda. Birçok 
kültürel, sportif 
ve eğlence aktivi-

tesi 
var 
burada. Özellikle 
kültür ve sanat 
anlamında en 
doğru adres. 
Ulusal konferans-
lar en çok ilgimi 
çekenler. Bunun 
için Serdivan Fi-
kir ve Sanat Aka-
demisi takdire 
şayan çalışmalar 
yapmakta.

En güzel 
zamanlarım hep 
burada geçti. Ca-
nımız sıkıldığın-
da arkadaşlarım-
la eğlenmek için 
gittiğim yer ayrı, 
sınav zamanları 
stres atmak için 
gittiğimiz yer 
ayrı. Aradığımız 

her şeyi Serdi-
van’da bulabiliyo-
ruz. İhtiyaçları-
mız için merkeze 
kadar gitmeye 
gerek kalmıyor 
bile. Restorant-
lardan bankalara, 
eğlence mekân-
larına kadar her 
şey mevcut bura-

da. 

Biz öğrenciler 
için ihtiyaç olan 
her şeyi düşünen 
Serdivan Beledi-
yesi ve Serdivan 
halkına sonsuz 
teşekkür ediyo-
rum. 

Bir program 
mı yapılacak? 
Evde oturmak-
tan canımız mı 
sıkıldı? Alışverişe 
mi çıkacağız? 
Uzaktan misafi-
rimiz mi geldi? 
Tabiki bunla-
rın hepsinin 
yapılacağı yer: 
Serdivan. Özel-
likle akşamları 
hareketliliğiyle 
insanı çekiyor bu-

rası. Sakarya’dan 
döndüğümde en 
çok burayı öz-
lüyorum. Bir an 
önce tatil bitsin 
de Serdivan’da 
vakit geçirelim 
diyorum. Okul 
bittiğinde ne ya-
pacağım kimbilir.

Minibüsçüsün-
den berberine 
kadar herkesle 
ahbap olduk bu-

rada. 
Artık 
yerlisi sayılırız. 
Sadece üniversi-
te okumak için 
memleketleri-
mizden çıkıp gel-
dik Sakarya’ya. 
Ancak bu şehrin 
sıcak, samimi 
insanlarıyla ta-
nışınca eğitimin 
sadece okulda 
olmadığını da 
öğrenmiş olduk.

Dile kolay dört senemi geçirdiğim yer: Serdivan. İyisiyle kötüsüyle geçti onca za-
man. Her ne kadar kalabalığı bazen canımı sıksa da buranın başka bir havası var. Sanki 
özellikle biz öğrenciler yaşayalım diye inşa edilmiş, kurulmuş bir ilçe. Tabi ki bilindi-
ği üzere çoğu mekân eğlenmek, vakit geçirmek için yapılmış. Bunun yanında sınav 
zamanları üniversitenin kütüphanesi çok kalabalık olunca kurtarıcımız olan Serdivan 
Fikir ve Sanat Akademisi’nde sabahlıyoruz. Rahat nefes alabildiğimiz bir yer diyebili-
rim. Ancak, maalesef bizim son senelerimize denk gelmiş bir kurum.

En Güzeli
Serdivan

“

“

Minibüsçüsünden berberine kadar herkesle ahbap 
olduk burada. Artık yerlisi sayılırız. 

Yusuf Öztürk
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SERDİVAN

Muhammet Erkaya - Bankacılık

Furkan Ağırbaş - Sosyoloji

Doğanay Yaz - Makine Mühendisliği

Büşra Altıntaş - PDR

Buraya Isındım

Kendimi Şanslı
Hissediyorum

Üniversiteliler İçin
Güzel Yerler Var

Serdivan Size Her Şeyi Sunuyor

Öğrenci 
denildiği vakit 
Sakarya’da akla 
Serdivan gelir. 
Serdivan’da çok 
sayıda öğrenci 
bulunuyor, bu 
yüzden çok yo-
ğun ve kalabalık 
bir yer. Özellikle 
akşam saatleri 
hiçbir mekân boş 

kalmıyor. Birçok 
kafe ve resto-
ranların olması 
Serdivan’a can-
lılık katıyor. Bu 
da Sakarya’nın 
en beğendiğim 
tarafı. Serdivan 
son birkaç senede 
çok fazla değişti. 
Gerçekten yaşam 
standartlarının 

güzel olduğuna 
inanıyorum. 
Serdivan’ın geliş-
mesi ve halen ge-
lişmekte olması 
buraya ısınmamı-
zı sağladı. Hatta 
şehir merkezine 
çok gerekli olma-
dıkça inmiyorum. 
Serdivan yetiyor 
insana. 

Öncelik-
le Serdivan’da 
yaşamak öğrenci 
için pratik bir 
seçim ve oldukça 
avantajlı. Çok 
sayıda öğrenci 
mekânı bulunu-
yor. Farklı ola-
rak Serdivan’da 
olmasını istedi-
ğim, içinde her 

şeyi barındıran 
bir spor salonu 
olabilir. Öğrenci-
lerin Serdivan’ın 
merkezinde böyle 
bir yeri tercih 
edeceklerini 
düşünüyorum. 
Serdivan oldukça 
işlek bir ilçe hatta 
bir ilçeye göre çok 
fazla merkezi. 

Serdivan’da çok 
mutlu ve huzurlu 
vakit geçiriyo-
rum.  Sakarya 
sayesinde çok 
güzel arkadaşlık-
lar edindim. Bu 
yüzden Sakar-
ya’da okuduğum 
için kendimi çok 
şanslı hissediyo-
rum.

Serdivan’ı 
benim için keyifl i 
hale getiren şey 
üniversite öğren-
cilerinin vakit 
geçirebileceği 
güzel yerlerin 
olması. Son za-
manlarda şehirde 
geçirdiğim bir 
sene sayesinde 
buraya çok alış-

tım. Önümüzdeki 
3 sene boyunca 
yaşayacağım bu 
ilçenin gelişmesi 
için çeşitli proje-
ler bekliyorum. 

Yalnızca Fikir ve 
Sanat Akademi-
si’nin etkinlikleri 
yeterli değil, böy-
le yerler çoğal-

malı. 
Daha 
keyifl i hale getir-
mek için yetki-
liler, daha fazla 
aktivite organize 
edip kültürel ve 
sanatsal prog-
ramlar yapmalı-
lar.

Serdivan 
benim için iyi 
bir vakit geçirme 
yeri. İstediğiniz 
her şeye kolaylık-
la ulaşabiliyorsu-
nuz. Öğrencilerin 
vazgeçilmez 
mekânları hep 
Serdivan’da. 
Küçük bir yer 
olmasına rağmen 

oldukça aktif 
bir ilçe Serdi-
van. Serdivan’ın 
diğer adı: Öğrenci 
Şehri. 

Okuduğum ilk 
seneler kampüse 
yakın bir yerde 
kalıyordum ama 
neredeyse her 
gün Serdivan’a 

iniyorduk. Böyle 
olunca Serdi-
van’da bir evde 
kalmaya karar 
verdik. Serdi-
van’dan çarşıya 
inmeden öğrenci 
hayatınız geçebi-
lir. Çünkü Serdi-
van size her şeyi 
sunuyor.

güzel olduğuna 

Serdivan’da çok 

“ “

Nida Altun - Sosyoloji

Serdivan’da Yeşil 
Yerler Çoğalmalı

Serdivan’ı 
seviyorum ve 
samimi bulu-
yorum. Esnafı, 
halkı samimi 
ve kucaklayıcı. 
İnsan kendini 
güvende hissedi-
yor. Serdivan için 
söyleyeceğim en 
güzel şey Fikir ve 
Sanat Akademisi. 

Yapılan akademik 
çalışmaları çok 
başarılı buluyo-
rum. 

Etkinlikler keyif 
verici ve ufuk açı-
cı, vakit buldukça 
kaçırmamaya ça-
lışıyorum. Üstelik 
sessiz ortamının 
olması, 7/24 açık 

oluşu, çay ikramı 
biz öğrenciler 
için vazgeçilmez 
bir ortam ol-
masını sağlıyor. 
Serdivan’da yeşil 
yerlerin çoğalma-
sının çok daha iyi 
olacağına inanı-
yorum.

Serdivan’dan çarşıya inmeden öğrenci hayatınız 
geçebilir. Çünkü Serdivan size her şeyi sunuyor.

Büşra Altıntaş“
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ürkiye’ye ilk defa gelen ve sadece 
Serdivan Fikir ve Sanat Akade-

mi’sinde konuşan, Akademi dünyasının 
tanınan simâlarından Simon Critchley 
felsefe severlerle buluştu. 

Sadece Serdivan’daki bu konferans için 
Türkiye’ye gelen filozof, ilgilileriyle 3 
Ekim Cumartesi saat 16:00’da Serdivan 
Fikir ve Sanat Akademisi’nde bir araya 
geldi.

2-5 Ekim tarihleri arasında Serdivan’da 
misafir edilen felsefe profesörünün et-
kinliklerini çeşitli medya kuruluşları iz-
ledi. Çok sayıda tanınmış yazar ve akade-
misyen de programa katıldı. 

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı 
Sümeyye Erdoğan da konferans için Ser-
divan’a geldi.

4 gününü Sakarya’da geçiren ünlü filozof 
kendisine gösterilen ilgiden ötürü, olduk-

ça memnun ayrıldı. Birçok yerel ve ulusal 
basından katılım oldu. Yoğun ilgi gören 
program katılımcılardan tam not aldı.

Serdivan Belediyesi’nin Desteği İle

Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Ser-
divan Fikir ve Sanat Akademisi, henüz 3 
senelik olmasına rağmen birçok ilke imza 
atmış bir kurum. Serdivan Belediyesi’nin 
desteği ile bu günlere gelen Akademi, ulu-
sal çapta kongre ve konferanslara ev sa-
hipliği yapıyor ve çeşitli eğitim faaliyetle-
ri yürütüyor. 

17 farklı branşta verdiği derslerle, 3 bin-
den fazla öğrenciye ulaşmış durumda. 

Tarih, Sosyoloji, Felsefe ve Sanat alanla-
rında, onlarca farklı yetkin hoca şuana 
kadar Akademi’de ağırlandı. 

Hakemli dergi başta olmak üzere çeşitli 
ilmi yayınlar hazırlanmakta. Sinema ga-

laları, film gösterileri ve çeşitli sanatsal 
etkinliklere ev sahipliği yapmakta. 

Programların tamamen ücretsiz olduğu 
Akademinin kapıları herkese günün her 
saati açık.

Süheyb Öğüt Soruyor Simon Critch-
ley Cevaplıyor!

3 Ekim’de Serdivan Fikir ve Sanat Akade-
misi’nde yapılan konferansın moderatörü 
araştırmacı yazar Süheyb Öğüt oldu. 

Süheyb Öğüt hem katılımcıların soruları-
nı Critchley’e yöneltti hem de kendi soru-
larıyla konuşmanın seyrini belirledi. 

Critchley, imanın, insanın egosuna var-
lığı getirdiğini belirterek, “İman, benli-
ğin subjektif, öznel bir şekilde bir önceki 
durumdan yeni bir duruma doğru geçişi 
sağlayan bir durum, kırılma noktası. Bu 
bir karardır, kırılma noktasıdır. İman 

FİLOZOF
SIMON CRITCHLEY
SERDİVAN’DA!

Türkiye’ye ilk defa gelen dünyaca ünlü filozof Simon Critchley sadece Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde konuştu!

T

HABER

Ömer Taş tas.omer@gmail.com
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bana göre daha sonrasında aslında ger-
çek bir canlı aşk taahhüdüdür, aşka söz 
vermedir. Yani iman, kendisini aşka bağ-
lamadır ve o benliği sürekli ve tutarlı bir 
hale getirmedir kişiyi” diye konuştu.

Suriye’deki İç Savaş

Suriye’de savaşın olduğunu, milyonlarca 
insanın bu durumdan etkilendiğini ve 
dünyanın bir ikiyüzlülük örneği sergi-
lediğini ifade eden Süheyb Öğüt’e karşı, 
Critchley şöyle konuştu: “Göçmenler var, 
mülteciler var ama uygar dünya o kadar 
kayıtsız ki bu konuyla ilgili. Belki Suriyeli-
lerden, mültecilerden, göçmenlerden nef-
ret etmiyorlar ama kayıtsızlar. O yüzden 
görebildiğim kadarıyla bu daha kötü bir 
durum. Suriyelilere karşı ırkçı olmaktan 
bile daha kötü. Bence, Suriye’deki durum, 
bir nevi felaket vâki bir durum. Suriye 
dünyanın jeopolitiğinde özellikle ABD, 
Rusya, İran ve birçok aktör arasındaki 
ilişkide merkez oluyor. Türkiye’de aslında 
buna katılmakta” dedi.

Critchley, geçmiş dönemde İngiltere’de 
İşçi Partisi’nde görev aldığını anımsata-
rak, “Orada bile laiklik bu kadar büyük so-

run oluşturmuyordu. Çoğu arkadaşımda 
son derece dindar insanlardı. Bu sebeple 
laiklik ve diğer olguların iç içe tutulması 
bence anlamsız” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Başörtüsü Tartışmaları

Türkiye’deki başörtüsü hassasiyetinin 
farkında olduğunu anlatan Critchley, şöy-
le konuştu:

“Fransa ve İngiltere’de de bunlar tartışıldı 
hatta Fransa’da bu yasak uygulanıyor ama 
ben başörtüsü ile cumhuriyetin ilişkisini 
hiç anlayamadım. Sizlerinde hassasiyeti-
ni biliyorum. Bana da başörtüsü sorunu 
son derece anlamsız geliyor.”

Simon Critchley Kimdir?

1960 doğumlu İngiliz Filozof Simon Crit-
chley, Essex, Nortre Damme gibi ünlü 
Üniversitelerde çalışmış ve The Guardian 
gibi ünlü gazetelerde yazarlık yapmıştır. 

New York’taki New School for Social Re-
search’de felsefe alanında ders vermekte-
dir. Kıta Avrupası Felsefesi, Felsefe Tari-

hi, Edebiyat, Etik ve Siyaset konusunda 
çalışmaktadır.

1994-1999 yılları arasında İngiliz Feno-
menoloji Derneği’nin başkanlığını yü-
rütmüş ve halen ünlü filozof Hannah 
Arendt’in kurduğu Felsefe Bölümü’nün 
başkanlığını yürütmektedir.

Uzun bir süre Etik Felsefesi, özellikle Em-
manuel Levinas’ın etiği konusundaki ça-
lışmalarıyla ve Beckett, Wallace Stevens 
gibi edebiyatçıların eserleriyle felsefe 
arasındaki ilişkiyi inceleyen metinleriyle 
tanınan Critchley, son dönemlerde daha 
çok anarşizan bir sol siyaset geliştirme 
imkanları üzerinde kafa yormaktadır. 

Sadece felsefe alanında değil, siyaset, 
edebiyat, tiyatro, din ve ahlak üzerine de 
yazmaktadır. 

Eserleri 40’dan fazla dile çevrilmiştir. 
Türkçe çevrilen bazı kitapları şunlardır: 
“Ölü Filozoflar Kitabı”, “İmansızların 
İmanı”, “Kıta Felsefesi”, “Sonsuz Talep”, 
“Yapıbozum ve Pragmatizm”, “David 
Bowie”.

HABER

Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Serdivan Fikir ve Sanat Akade-
misi, henüz 3 senelik olmasına rağmen birçok ilke imza atmış bir 

kurum. Serdivan Belediyesi’nin desteği ile bu günlere gelen Akade-
mi, ulusal çapta kongre ve konferanslara ev sahipliği yapıyor ve çe-

şitli eğitim faaliyetleri yürütüyor. 
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akarya’nın Serdivan 
ilçesinde, Serdivan Be-

lediyesi’nin desteğiyle başla-
tılmış bir proje olarak ortaya 
çıkan ve kaliteli işlere imza 
atan Serdivan Fikir Sanat 
Akademisi, kısa zamanda 
kendisinden epey söz ettirip, 
şehrin gözdesi haline geldi. 
Öyle ki, şehrin kültür sanat 
ihtiyacını gideriyor. 

Akademi, her yıl 50’nin üze-
rinde akademik programı, 
100’den fazla kültür ve sa-
nat etkinliği ve sene içindeki 
programlarıyla göz doldur-
maya devam ediyor. 

Beş farklı kademe grubunu 
bünyesinde bulunduran aka-
demi, katılımcılarını zorlu 
mülakatlar sonucu seçiyor. 

Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Me-
deniyet, Osmanlı Türkçesi, 
Klasik Diller, Şiir ve Poetika 
gibi alanların yanı sıra Ebru 
ve Hüsn-i Hat, Grafik Tasa-
rım, Fotoğraf, Film Tasarımı, 
Temel Tasarım gibi sanat ve 
tasarıma ilişkin alanlarda 27 
farklı yetkin hoca ders ver-
mektedir. 

Türkiye’nin İlk Sivil 7/24 
Açık Kütüphanesi  Serdi-
van’da

Serdivan Fikir ve Sanat Aka-
demisi gönlünüzü rahatlata-
cak, ufkunuzu genişletecek 
seçkin kitaplarıyla sizleri şeh-
rin kütüphanesiyle tanıştırı-
yor. Tüm bunların yanında 
ülkenin ilk sivil 7/24 kütüp-
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Anadolu’nun Akademisi’nden

TÜRKİYE’DE BİR İLK
Türkiye’de ilk defa, bir öğrenci üniversite dışında aldığı bir dersi, üniversite dersi yerine saydırabiliyor.

S

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com

ülkenin ilk sivil 7/24 kütüp-

KAPAK
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hanesi ile Akademi’yi Türki-
ye’nin ilmi cazibe merkezlerin-
den biri haline getiriyor.

Hizmete girdiği gün-
den bu yana araş-
tırmacıların yoğun 
ilgisini ve takdirini 
toplayan kütüphane, 
şehrin merkezinde 
yer alması ve işlevsel-
liği ile önemli bir yere 
sahip. Üniversite öğrencile-
rinden akademisyenlere kadar 
birçok kitap severe kucak açı-
yor ve günün her saati çalışma 
imkânı sunuyor.

Sakarya Üniversitesi Öğ-
rencilerine 6 AKTS Serdi-
van Fikir Sanat’ta

Sakarya Üniversitesi gerek 
verdiği eğitim ve hocaları, ge-
rekse konumuyla Marmara 
Bölgesi’nde oldukça ses getiren 
bir Üniversite. Sakarya’da tek 
olması ve İstanbul’a yakınlığı 
sebebiyle oldukça fazla tercih 
ediliyor. 

Sakarya Üniversitesi’ni tercih 
eden öğrenciler Sakarya’da 
kendilerini geliştirebilecekle-
ri, kaliteli ve eğitici bir mer-
kez arıyorlar. Öğrencilerin bu 
arayışlarına Serdivan Fikir ve 
Sanat Akademisi cevap veriyor. 
Akademinin verimli derslerin-
den, hocalar ile oluşan sami-

mi ortamdan memnun kalan 
öğrenciler bir dahaki dönemi 
sabırsızlıkla bekliyor. İnsan-

ların memnuniyetini 
sağlayan, ilimizde 

nadir rastlanan bir 
kurum burası. Yap-
tıkları işin önemi-
nin farkında olup, 

işlerini severek yap-
maktan kaynaklan-

sa gerek. 

Serdivan Fikir ve Sanat Aka-
demisi’nin bir önemli hizmeti 
de, öğrencilerin üniversitede 
geçerli ders kredisi almasına 
yardımcı olması. Evet yanlış 
duymadınız. Türkiye’de bir ilk 
olarak, bir öğrenci üniversite 
dışında bir kurumdan aldığı 
dersleri üniversite dersi gibi 
transkriptine işletebiliyor.

Kültürel Çalışmalar grubuna 
mülakatla seçildikten sonra 
haftada 4 akşam dersleri dü-
zenli olarak takip ederek, ma-
kale yazma ve sunum yapma 
yükümlülüğünü yerine getiren 
öğrenciler, kendileri için Aka-
demi tarafından hazırlanan 
dosya ile birlikte dilekçe suna-
rak bölüm başkanlığına başvu-
ruyorlar. 

Böylece 6 ders kredisi (AKTS) 
değerinde kredi kendi trans-
kriptlerine işlenebiliyor.
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Hizmete girdiği gün-
den bu yana araş-
tırmacıların yoğun 
ilgisini ve takdirini 
toplayan kütüphane, 
şehrin merkezinde 
yer alması ve işlevsel-
liği ile önemli bir yere 
sahip. Üniversite öğrencile-

ların memnuniyetini 
sağlayan, ilimizde 

işlerini severek yap-
maktan kaynaklan-

sa gerek. 

Beş farklı kademe 
grubunu bünyesin-
de bulunduran aka-
demi, katılımcılarını 

zorlu mülakatlar 
sonucu 
seçiyor. 

AKTS

 YUSUF KORKMAZ – TARİH

Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

İsmim Yusuf Korkmaz. Kütahyalıyım. Sakarya Üniver-
sitesi Tarih bölümü mezunuyum. Şuan Dumlupınar 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans yapıyorum. 
Ayrıca Uluslararası Genç Derneği’nin tiyatro kulübü Sah-
ne-i Genç’te çalışıyorum.

Akademi’nin programları hakkında neler düşünü-
yorsunuz?

Akademiden önce ilgi duymadığım diğer sosyal bilim 
dallarına ve hatta fizik ve matematiğe ilgi duymaya 
başladım. Tarih yazımının ve tarihçiliğin başlı başına bir 
disiplin olduğunu ve bu disiplinin kendi metodunun bir 
tarihçiye fazlasıyla yetebileceğini düşünüyordum. Akade-
miden sonra hakikatte bunun çok sınırlı sonuçlar verebi-
leceğini gördüm. Öyle ya ilim soru sorularak yapılır fakat 
bulunan cevabın etliye sütlüye dokunur bir tarafı yoksa 
yaptığınız çalışmanın literatürü şişirmekten başka neye 
faydası var?  

AKTS alma süreciniz nasıl oldu, biraz bahsedebilir 
misiniz?

Akademideki ders döneminden sonra dönemin değerlen-
dirilmesi adına akademi tarafından bazı imtihanlara tabi 
tutulduk. Tabi imtihan deyince öyle vize veya final gibi 
bir durum söz konusu değil. Mesela öğrenciler belirlenen 
çalışma konuları üzerine araştırmalar yapıyor, makale ya-
zıyor, yaptıkları araştırmaları bir seminer dersi gibi diğer 
öğrencilere sunuyor. Bunun gibi bazı şartları sağladıktan 
sonra akademiden bir transkript belgesi alıyorsunuz. Al-
dığınız belgede akademide gördüğünüz derslerin ayrıntılı 
bilgileri mevcut. Aldığınız bu belgeyle birlikte bölüm baş-
kanlığına bir dilekçe yazıyorsunuz. Bölümünüzün kendi 
dersleri veya üniversite ortak dersleri içerisinde akademi 
dersleriyle uyuşan bir dersin üniversitedeki transkripti-
nize işlenmesini istediğinize dair bir dilekçe yazıyorsu-
nuz ve bu dilekçeyle birlikte akademiden aldığınız belge-
leri bölüme teslim ediyorsunuz. 

Benim 6 AKTS’yi alma sürecim kolay oldu. Zira verilen 
transkripsiyon yeterince detaylı ve açıktı. Sakarya Üni-
versitesi eğitim ve öğretim programı baz alınarak ya-
pılmıştı. Bölümüme bu belgelerle başvurdum ve burada 
edindiğim bilgileri “Kazanılmış Yeteneklerin Değerlendi-
rilmesi” kapsamında kabul ederek bu talebimi onayladı-
lar.

Kazanılmış
Yeteneklerin
Değerlendirilmesi
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KAPAK

Marifet İltifata
Tabidir!

 MUHAMMED AKKAYA - 
SOSYOLOJİ

Kendinizden kısaca bahsedebilir 
misiniz?

Aslen Malatyalı olmama karşın İstan-
bul’da ikamet etmekteyim. Orta ve lise 
öğrenimimi  İstanbul’da bitirdikten 
sonra lisans eğitimime ise Sakarya 
Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 
başladım. 3. Sınıf öğrencisiyim. Hali 
hazırda  çift anadal programı kap-
samında Sosyal Hizmet bölümünde 
okumaktayım. 

Serdivan Fikir ve Sanat Akademi-
si’yle ilk ne zaman tanıştınız?

Açılış yılının ikinci döneminde sosyal 
medyada görmüş olduğum bir reklam 
çok dikkatimi  çekmişti. Ayrıca üniver-
sitemde de elden ele dolaşan broşür-
lerde gözüme ilişen “Anadolu’nun 
en kapsamlı akademisi” sloganını ve 
Türkiye’nin  önde gelen üniversitele-
rindeki hocalar ile eğitim alabilece-
ğimi görünce; “İşte aradığım şey bu!” 
diyebilmiştim. Sonra da akademinin 
gerçekten güzel ve nostaljik binasına 
giderek kayıt için başvurdum.

Akademi’nin programları hakkın-
da neler düşünüyorsunuz?

Kayıt ve mülakat sınavından başarıyla 
geçerek derslere başlamıştım artık. 
Eğitim verecek hocalar ve verilen ders-
lerin kalitesi karşısında hayranlığımı 
gizleyemiyordum. Samimi bir ortam 
içinde müzakereli derslere katılıyor ve 
notlarımı tutuyordum. Halen muha-
faza ediyorum o notlarımı. Haftada 4 
gün aralıksız 8 haftalık dersler ile mis-

yon kazanmam-
daki en güzel 
süreci yaşadım. 
Bu benim için 
oldukça heyecan 
verici bir süreçti.

AKTS alma süreciniz nasıl 
oldu ne gibi yollar izlediniz?

Akademinin AKTS katkısı aslında, 
oldukça yoğun ve kapsamlı bir progra-
mın ardından, “Marifet iltifata tabi-
dir” diyerek 6 AKTS ile bu güzel prog-
ramı taçlandırması anlamına geliyor. 

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’n-
den almış olduğum ders içerikleri ve 
harf notları ile bölüm başkanlığına 
başvurdum ve bölüm başkanımızın 
onayı ile 6 AKTS transkriptime yansı-
dı. Aslında önemli olan AKTS değildi 
benim için elbetteki. Önemli olan Aka-
deminin bana kazandırdığı akademik 
misyondu.

Teorik ve Pratik
Bir Arada

 HİLMİ ODUNCU – İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ

Kendinizden kısaca bahsedebilir 
misiniz?

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendis-
liği’nde okumaktayım. Bu sene eğiti-
mimi tamamlayıp mezun olacağım.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademi-
si’yle ilk ne zaman tanıştınız?

2013-2014 Eğitim sezonunda bilgilen-

dirme broşürleri vasıtasıyla Serdivan 
Fikir ve Sanat Akademisi ile tanışma 
fırsatım oldu. Arkadaşlarla beraber 
sinemaya ilgimiz olduğu için o der-
si seçtik ama daha birçok alternatif 
bulunmakta... Herkesin ilgisine göre 
bişeyler bulabileceği geniş bir eğitim 
programıyla dikkatleri çekiyor.

Akademi’nin programları hakkın-
da neler düşünüyorsunuz?

Kişisel gelişim ve ufuk açıcı program-
ları nedeniyle Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi,  Sakarya’da okuyan öğrenci 
arkadaşlar için güzel bir imkan. Ayrıca 
üniversitenin tekdüze programların-
dan sıyrılmak için de iyi bir fırsat. 
Dersi veren öğretim üyelerinin güler-
yüzlülüğü teorik ve pratikteki bilgi 

ve tecrübeleri, 
Serdivan Fikir ve 
Sanat Akademi-
si’ni farklı kılan 
diğer bir etken.

AKTS alma süreci-
niz nasıl oldu, biraz bah-
sedebilir misiniz?

Akademiyi başarıyla tamamlama 
sürecimden sonra almış olduğum 
sertifikamla bölüm sekreterliğine ek 
bir dilekçeyle başvurdum. Okul se-
natosunun belirlediği muafiyet tak-
vimi sürecinde notumu öğrenci işleri 
transkriptime işledi. AKTS eksiği olan 
arkadaşlar için özellikle kredilerini 
tamamlamalarında faydalı olacağını 
düşünüyorum.

AKTS alma süreci-



11SerdivanAjansEkim2015

HABER

erdivan Belediyesi 
tarafından Bahçeliev-
ler’de yapımı tamam-

lanan meydan, Osmanlı 
mimarisi ile tasarlanan 
yeni bir çeşmeye kavuştu.

Alemdar, “Kültürümüzün 
vazgeçilmez unsurlarından 
biri olan meydanlar ve o 
meydanların vazgeçilme-
zi olan meydan çeşmeleri, 
mahalle hayatının önemli 
birer tanığı ve unsurudur. 
Mahalle çeşmeleri gördük-
leri fonksiyonun haricinde 
sağladığı fayda ile eskiden 
beri önemini korumuş ay-
rıca bulundukları bölgenin 
de simgesi olmuş eserler-
dir” dedi.

Çalışmaların dört ay gibi 
kısa bir sürede tamamlan-
dığını dile getiren Serdivan 
Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar, Serdivan’ın viz-

yonuna yakışan yeni mey-
dan projelerinin bir bir 
tamamlandığını ifade ede-
rek; yeni muhtarlık binası 
önüne yerleştirilen mahal-
le çeşmesi ile Bahçelievler 
Meydanı’nın da bir bütün 
olarak tamamlandığını ve 
vatandaşların hizmetine 
sunulduğunu söyledi.

350 m kauçuk yürüyüş 
yolu, fitness aletleri, bas-
ketbol sahası, çocuk oyun 
gurubu, 30 çeşit farklı bit-
kinin kullanıldığı peyzajı, 
dinlenme alanları ve yeni 
muhtarlık binasının ardın-
dan son olarak Osmanlı 
mimarisinden esinlenerek 
tasarlanan dörtlü meydan 
çeşmesi ile Bahçelievler 
Meydanı şimdiden mahal-
le sakinlerinin, özellikle 
de çocukların vazgeçilmezi 
oldu.

erdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi bünyesinde 

farklı eğitim metodu ile gü-
zel çalışmalara imza atan Ser-
divan Çocuk Akademisi’nin 
2015 - 2016 yeni dönem ka-
yıtları 14 Eylül’de başladı.

2014-2015 eğitim öğretim yılı 
içerisinde iki dönemde gerçek-
leştirdiği eğitimlerle öğrenci-

lerden ve velilerinden büyük 
beğeni alan Çocuk Akademisi, 
bu dönem de yeni uygulama-
ları ve içerikleri ile kapılarını 
öğrencilere açtı.

İlkokul Öğrencileri de 
Akademi’de

Konu ile ilgili Serdivan Beledi-
yesi’nden yapılan açıklamada; 
14 Eylül’de kayıtları başlayan 
Serdivan Çocuk Akademisi’n-
den bu dönem ilkokul öğren-
cilerinin de yararlanabileceği 
belirtildi. İlkokul birinci sınıfı 
bitiren ve henüz sekizinci sı-
nıfa geçmemiş olan öğrencile-
rin de katılabileceği program-
lar renkli etkinliklerle minik 
akademililere farklı dünyala-
rın kapılarını açacak.  

Serdivan Çocuk Akademi-
si’nin yeni döneminde öğren-
ciler; İngilizce, Görsel Sanat-
lar, Zekâ Oyunları ve Adab-ı 
Muaşeret başta olmak üzere 
birçok farklı kulüpten 3’ünü 
tercih edebilecek. Akademide 
öğrencilerin okul derslerine 
de yardım edilecek.

5 Ekim 2015’de eğitime baş-

layan Akademi’den, veliler de 
öğrenciler de oldukça mem-
nun gözüküyor. Bu dönemki 
dersler için iki farklı gruplan-
dırma yapıldığı söyledi Aka-
demi yetkilileri. Birinci grup 
2-3 ve 4. sınıfa geçenlerden 
oluşuyor ve Pazartesi, Salı, 
Cumartesi geliyorlar.  İkinci 
grup ise 5-6 ve 7. sınıfl ardan 
oluşuyor ve onlar da Çarşam-
ba, Perşembe, Cumartesi geli-
yorlar. Tüm bunların yanında, 
kulüp etkinlikleri dışında kul-
lanabilecekleri bir oyun sınıfı 
mevcut. Ayrıca Cuma günleri 
Temel Dini Bilgiler isimli bir 
kulüp etkinliği olacak ve is-
teyen çocuklar katılabilecek. 
İnsanın “Keşke çocuk olsak” 
diyesi geliyor.

Her Şey
Mahalle Bilinci İçin

Çocuk Akademisi’nde
3. Dönem Başladı

Serdivan Belediyesi, tüm yatırımlarında 
insanı ve insanın en önemli unsurlarından 
olan bir arada yaşamayı dikkate alıyor. 

Serdivan Çocuk Akademisi yaptığı alternatif 
eğitim programıyla 2 dönemi geride bıraktı 
ve bu yıl 3. dönemine başladı.

S S
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DUR VE BAK

Yatakhanede iskambil oynayan akıl hastaları. Yastıklı takım, yastıksız takıma karsı. Kazananı var mı dersiniz? 1990, Çin

Dünyanın en büyük mülteci kamplarından biri olan Dadaab kampında bir mülteci tuvalet için kuyu kazıyor. Kenya.

Balkan Savasları sırasında Midye-Enez sınırından dolayı Edirne’den göç eden Türk mülteciler. 1913.

Saç uzatmanın yasak oldugu Kuzey Kore’de 

kuaförler sadece devletin belirledigi tarzlarda saç 

kesimi yapabilir. 1981.

Fransız ordusu çekilmis Paris düsmüstür. Alman 

ordusunun sehre girisini izleyen Fransızları görmek-

teyiz. 14 Haziran 1940.

Baskent Sam yakınlarında rejim güçlerinin hava 

saldırısı sonrası enkazdan sag çıkarılan bir bebek. 

Suriye, Ocak 2014
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KİTAP&FİLM

ar Ağacı’ olay örgüsü, dil ve anlatım 
bakımdan gerçekten çok güzel bir kitap. 

İnsanı sarıp sarmalıyor adeta. Bir taraftan da 
okuduklarınız gözünüzde öyle hoş bir şekilde 
canlanıyor ki hikâyenin kahramanı siz oluveri-
yorsunuz o anda. 

Okurken hiç sıkılmadım ve hep bir sonraki 
sayfada ne olacak diye merak ettim. Kitabı 
okumuş olan şanslılar kervanındanım. Ve her 
Nazan Bekiroğlu kitabından sonra olan hâl 
yine zuhur etti bende: Hayret makamından 
temaşa. 

Nazan Bekiroğlu’ndan Trabzon-Tebriz-Tif-
lis-Batum-İstanbul hattında geçen muhteşem 
bir roman. Balkan Savaşı döneminde başlayıp 
I. Dünya Savaşı’na uzanan bir öykü. 

Trabzon’dan ve Tebriz’den doğup birbirlerine 
doğru yol alan iki hayat; önce deli akan sonra 
durgunlaşan iki ırmak. Tebriz’in en büyük, en 
asil halı tüccarının deli fişek oğlu Settarhan ve 
Trabzonlu inci tanesi Zehra. 

Ve hep kendi içine doğru akan, kendi ır-
mağını gencecik yaşta milleti için kurutan, 
Trabzon’un “kırık kafiyesi” İsmail, ah İsmail...  
Tek kelime ile harikaydı okurken Trabzon’un 
şu anki semtlerinde tarihin o zamanındaki 
mekânlara ben de gidip geldim. Okumayan 
için büyük eksiklik kesinlikle bu kitaptan 
mahrum kalmayın.

ok yalın ve toparlayıcı bir kitap olmuş. 
Kemal Sayar’ı ilk kez okuyorum ve 

hikâyesiz kitaplara alışkın değilim, fakat bir 
çırpıda okuttu kendini. İçerisinde çok doğru 
tespitler barındırıyor. “Zaman daralıyor, 
iyi şeyler yapmak için acele etmeli. Kendi 
ömrümüzü ve sevdiklerimizin ömrünü gü-
zelleştirmek için yarışmalı. Bir fidan dikmeli. 
Kuruyan bir ağaca su vermeli. Anın, evlatları 
olmalı. İnsanlara tebessüm etmeli. Güzellik 
ve iyiliği dile getirmeli, olmuyorsa susmalı.”

Bu hayattan bir defa geçeceksiniz! Kemal 
Sayar’dan yaşadığımız zamanın ruhunu 
yansıtan, hızın ve benliğin kutsanmasıyla bi-
çimlendirilmiş modern hayata sıkı eleştiriler 
getiren bir kitap: “Yavaşla!”Sadece modern 
zamanlarda hayatımıza hakim telaşı ve de-
ğer kaybı eleştirmekle kalmıyor, aynı zaman-
da bize yeni ‘bakma’ ve ‘duyma’ biçimleri 
sunuyor. Yunus’un “Ben gelmedim dava için, 
benim işim sevi için / Dost’un evi gönüller-
dir, gönüller yapmağa geldim” dizeleriyle 
başlayan kitap, içerdiği konuların yanı sıra, 
meseleleri ele alış biçimiyle de değeri hak 
ediyor. İçinde bulunduğumuz çağ, ‘şimdi’yi 
yaşamamıza fırsat vermiyor, her şey gelecek 
için yapılıyor. Zamandan yana sıkışıklık, 
modern insanın kendisine kurduğu büyük 
tuzaklardan birisi. 

Eğer bu uzun yazının sonuna gelebildiyse-
niz kitabı tavsiye ettiğimi söylememe gerek 
duymazsınız sanırım :)

smanlı’da bir gezinti yapıp, zaman 
makinesi etkisiyle gidip geldim. Kitabı 

okurken, bazı kelimelerin veya deyişlerin 
nereden geldiğini görüyorsunuz. 

İstanbul’un bildiğiniz bir yerini bambaşka 
bir şekilde gözünüzde canlandırıyorsunuz. 
Güzel sürükleyici ve merak uyandırıcı bir 
kurgu da var. Gerçek bir el yazması eski bir 
metinden üretilmesi de ayrıca bir hoşluk 
katmış. 

El yazması kitabın açtığı kapıdan içeri 
giriyor, bir devre adını veren lalenin izinde 
İskender Pala’nın oluşturduğu etkileyici ve 
büyüleyici bir atmosferin içinde yol alıyor-
sunuz. 

İstanbul bu romanda; karmaşası, heyecanı, 
isyanları ve kalabalığı ile lalelere bürünü-
yor.  Öyle ki lale sadece bir çiçek değil, bir 
yaşayış tarzı, estetik bir tavır, kültürel ve 
tarihsel bir birikim olarak İstanbul’u, hatta 
tüm Osmanlı’yı çevreliyor. İstanbul, doğal 
güzelliklerinin, mimari şaheserlerinin ta-
rihî debdebesi ile lalezarlara, lale yarışları-
na, lale şiirlerine bezeniyor; lalelerin şehri, 
renklerin şehri, yaprakların şehri haline 
dönüşüyor.

Okuduğum en güzel tarihi romanlardan 
biri. Çabuk okunuyor, uzun tasvirler bile 
sıkmıyor, heyecanı bitmiyor.

Serdivan Ajans olarak bu sayıda da sizin için birbirinden güzel kitap ve film seçkisi 

sunmaya çalıştık. Keyi� i okumalar dileriz.

1 2 3

kita
film

NAR AĞACI
Nazan Bekiroğlu

YAVAŞLA! KATRE-İ MATEM
İskender Pala

Timaş Yayınları Timaş Yayınları

Kemal Sayar
Kapı Yayınları

Sen Öyle 
Çağırmasaydın
Hasan Altan - Felsefe Sinem Yanık - Coğrafya Kemal Kalem - Bilişim Sist.

Bu Dünyadan
Bir Defa 
Geçeceksin

Rüya Gibi
İstanbul
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rkeklerin hikâyesi neden 
yok?

Hikâye biriktiren, hikâyeleriy-
le birbirine tutunan, hikâye-
leriyle yarışan, hikâyeleriyle 
konuşan kadınlara inat, neden 
bunca sessiz erkekler 
dünyası! 

Gürültüden yana 
zengin, sözden 
yana fakir! 
Kadınlar er-
keklerin “bu-
rada” olmama-
sından şikayet 
eder daima. 

“Burada” olmayan 
erkekler nerededir? Eğ-
lenen, oyalanan, yarışan, ama 
konuşamayan sessiz erkekler 
korosu.

Sosyolog yazar, bu romanın-
da, hepimizin gün içerisinde 

aklımıza gelen olur olmaz 
düşüncelerimizin gerçekliğini 
şaşırtıcı bir şekilde hatırlatı-
yor. 

Günlük yaşamda akla gelen 
şeyler, çağrışımının nereden 

geldiğini bize bildir-
meyecek kadar 

şeffaftırlar. Bu 
roman, bunun 

çok güzel bir 
örneği. 

Geçmişle, 
bugün; 

şehirle, kırsal 
arasında derin 

bir muhakeme 
yapılmış. 

Ayrıca, hassas konulara da, 
sıradan olaylar ele alınarak 
değinilmiş. 

Okunması zevk veren, teşhis-
ler yapılmış bir romandır.

ürek paralayan, tüyler 
ürperten bir haykırış. 

Geçmiş, bugün ve yarın; 
bilim-kurgu, gerçek ve efsane 
bir arada gözler önüne serilir. 
Derin ve temiz aşklar, efsane 
ve masallar, KGB’nin acımasız 
uygulamaları, okuru heyecan-
dan heyecana sürükler. 

Birbirinden ilginç ve sürükle-
yici konular ustalıkla bütün-
leştirilerek sunulur. “Mankurt 
hikâyesi bu eserle kültürü-
müze mal edilir. Yedigey, ölen 
emektar arkadaşı Kazangap’ın 
cenazesini mezarına götürür-
ken, kendisinin ve milletinin 
geçmişini, acı-tatlı, düşündü-
rücü yanlarıyla bir bir gözle-
rinin önünden geçirir. O gün 
“asra bedel bir gün olur.
Kitaba başlamadan önce söz-
lüklerden hakkındaki yorum-
lara bakmıştım. Kesinlikle çok 
etkileyici bir kitap, bugüne 
kadar okuduğum en güzel 

on roman arasına rahatlıkla 
katabilirim. Sadece böyle bir 
roman için bile bir yazara 
Nobel verilmeliyken Aytma-            
tov´un Nobel’i almaması 
büyük bir haksızlık. Şimdiye 
kadar üç kez okudum, daha da 
okumayı düşünüyorum. 

Roman, geleneklerini koru-
maya çalışan insanları anlatır. 
Komünizm sırasında yaşa-
nan anılar, insanların kutsal 
saydığı şeylerin yok sayılması, 
aşkın sorgulanması romanın 
değindiği konulardır. 

Komünizm materyalist dü-
şünce yapısı ile hayata bakmış, 
cenneti dünyaya getirmeye 
çalışmıştır. Elbette bunun 
içinde cennet var olsun ya da 
olmasın insanlara yaşadıkları 
cehennemi değiştirmenin 
kendi ellerinde olduğunu an-
latma çabası içinde olmuştur. 
Şimdiden iyi okumalar.

e içine kapanmak sorunları çözer hayatta, ne de 
alıp başını gitmek.

Çünkü insan gittiği yere kalbini de götürür. 
Kalbin her zaman aradığıysa ‘yakınlık’tır.

Kimi zaman öykü, kimi zaman makale 
kıvamında denemeler şeklinde kaleme aldığı 
yazıların hepsi gelip bir noktada buluşuyor: 
Kalbin O’na yakınlığı. Yine, insanın iç dünyasın-
da olup bitenlere ’yakın’dan ve bilgeliği arayan bir 
bakışla yaklaşıyor. 

Narsistik arzu çağına, varlığın dilini okuyup dilsizlikten kurtulmaya, 
insanla kâinat arasındaki bağlılığa, kadın erkek ilişkilerine, çocuklara 

Mutlak Varlığın nasıl anlatılacağına, sonsuzun tanığı olmaya değiniyor. 

Kimi zaman yakınındaki uzağın, uzağındaki yakınındır hayatta..

Hayat dediğimiz hengâme, iki insan arasındaki mesafeden ibaret. Bir-
birimizin ruhuna değebilmek için çırpındıkça çırpınıyor, bitap düşüyo-
ruz sonunda. O mesafe bir türlü kapanmıyor, kapanamıyor. 

Kâh, içine kapanarak yakınlığı arıyor insan. Kâh, içini dökerek. Kâh 
alıp başını giderek. 

Ne içine dönmek sorunları çözüyor hayatta. Ne de gitmek. 
Çünkü insan gittiği yere kalbini de götürüyor. 

Her adım ömürden düşen bir gün çünkü. Her adım 
bir ayrılık. Kalbin istediği bir damla yakınlıkken, her 
ayrılık biraz daha mesafe.

“Deneme yazılarının hiç bu kadar güzel olacağını zan-
netmezdim.” dedirtiyor her satırıyla okura.

Tekrar tekrar okunacak bir kitap.

4

6

5

HİÇBİR YER
Fatma K. Barbarosoğlu

YAKINLIK
Mustafa Ulusoy

GÜN OLUR ASRA BEDEL
Cengiz Aytmatov

Profil Yayınları

Kapı Yayınları

Ötüken Neşriyat

Erkeklerin Bir
Hikayesi Var mı?

Kalbin Aradığı
Yakınlıktır!

Bu Kitap Nobel
Almalıydı

Derya Bakır - Kamu Yönetimi

Uğur Erkil - İnşaat Mühendisliği

Emin Tapusuz - Beslenme ve Diyetetik
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nlü yönetmen Sidney 
Lumet’in ilk profesyo-

nel çalışması olan filmimiz, 
tek mekânda geçtiği ve siyah 
beyaz olduğu için sıkıcı gibi 
görünebilir. Lakin işler pek 
de öyle gelişmez. 

İşlenen konunun vicdani 
oluşu, Henry Fonda’nın usta 
oyunculuğuyla da birleşince 
ortaya böyle muazzam bir 
film çıkar. Latin Amerikalı 
küçük bir çocuğun babasını 
öldürmekle suçlanmasıyla 
başlıyor hikâye. 

Çocuğun mahkemede kendi-
ni iyi savunamaması, 12 ki-
şiden oluşan jüriyi olumsuz 
etkiler. Oylamada 8 numa-
ralı jüri Davis hariç herkes 
çocuğun “suçlu” olduğunu 
düşünür. 

Davis’in jüri üyelerini ikna 
etmeye çalışması esnasında 
her jüri üyesinin suçlu kararı 
vermesinin arkasında ise, 

aralarında yabancı düşman-
lığı, kanuna aşırı güven, 
çoğunluğa uyma, geçmişle 
hesaplaşma gibi farklı kişisel 
sebepler olduğu ortaya çıkar. 

12 Kızgın Adam, her Hukuk 
Fakültesi’nin müfredatında 
da bulunmaktadır. Bazı şey-
lerin aslında göründüğü gibi 
olmadığını anlatan efsane 
film, her zaman farklı bir ba-
kış açısının bulunduğunu en 
iyi şekilde sunan yapımdır. 
İyi seyirler.

Aldığı Ödüller

1- BAFTA En İyi Yabancı 
Erkek Oyuncu Ödülü
2- En İyi Film Senaryosu 
Dalında Edgar Ödülü
3- En İyi Amerikan Filmi 
Bodil Ödülü
4- Amerikan Yapımcılar 
Birliği Film Dalında Hall of 
Fame Ödülü

fsane replik ile giriş 
yapmak istedim yazıya. 

“Run Forrest Run!” 

Karşınızda dünyanın en saf, 
en iyi niyetli insanı: Forrest. 
Film, zekâ seviyesi 75 olan 
bir erkeğin hayatını ele 
alıyor. Devlet okullarına 
girmekte bile zorlanan For-
rest Gump,  zamanla akla 
mantığa uymayan başarılara 
imza atıyor. Her ne kadar 
zekâ seviyesi düşük olsa da 
fiziksel olarak son derece 
sağlam olan Forrest Gump, 
gelişen olaylar zincirinde 
bizi hayal edemeyeceğimiz 
bir dünyaya götürüyor. 

Tam otuz yıl boyunca ina-
nılmaz zorluklar yaşayan 
Forrest, sonunda kendisini 
ülkesinin en sevilen futbol 
yıldızları arasında görmesini 
sağlamıştır. Bu çabaları o 
kadarla da kalmamış katıl-
dığı Vietnam Savaşı’ndan 
bir kahraman olarak dön-

müş ve Beyaz Saray’da şeref 
madalyası almış ama en 
önemlisi de dünyada en çok 
sevdiği şey olan sevgilisi-
nin kalbini kazanıp onunla 
evlenmeyi başarmıştır. Çok 
akıllı biri olmasa da kalbinin 
neyi istediğini çok iyi bilen 
Forrest, ona ulaşabilmek 
için olağanüstü bir çaba sarf 
ederek herkese istediğini 
elde edebileceği konusunda 
bir örnek teşkil etmiştir. 

Çok keyifli bir klasik film 
olan Forrest Gump, izleyi-
cisine birçok duyguyu aynı 
anda yaşatıyor. Keyifle ve 
tekrar tekrar izlediğim bu 
filmi sizlerle paylaşmak be-
nim için harika bir olay!

Aldığı Ödüller
1- En İyi Film Oscar’ı
2- En İyi Erkek Oyuncu 
Oscar’ı
3- En İyi Yönetmen Oscar’ı
4- En İyi Görsel Efekt Os-
car’ı

1

3

2

Yön: Sidney Lumet / 1957 – ABD
Oyuncular: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam
Tür: Dram
IMDB: 8.9

Yön: Robert Zemeckis / 1994 - ABD
Oyuncular: Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright 
Tür: Dram, Komedi, Romantik
IMDB: 8.8

12 Angry Man - 12 Kızgın Adam Forrest Gump

Farklı Bir Yerden
Tekrar Bakın
Adem Aşık - Memur Fulda Bodakçı - Mekatronik Müh.

Koş Forrest
Koş!

Ü E
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994 yılında Ruanda’da gerçekleşen katliamı, bir otel müdürünün 
gözünden anlatan filmde, göz yaşartıcı sahneler eşliğinde yakın 

tarihe tanıklık etmek mümkün. 

Anlatılan hikâye ve karakterlerin gerçek hayattan alıntılanmış ol-
ması filmin etkisini bir kat daha artırıyor. Filmin başrolünde Don 
Cheadle’ın canlandırdığı, Hutu kökenli Paul Rusesabagina; bir otelde 
müdürlük yapmaktadır ve Tutsi bir kadınla evlidir. 
Katliamın patlak verdiği günlerde öncelikle ailesini otelde güvence 
almaya çalışmış, ancak durumun vehametini fark ettikten sonra otele 

sığınan 1200 civarı Hutu 
ve Tutsi’yi koruma altına 
almıştır. 

Adeta bir mülteci kampına 
dönen otelde yaşananlar ka-
dar, BM’nin ve dün-
yanın katliama 
nasıl duyarsız 
kaldığı seyir-
ciye sade 
bir dille 
anlatılmış. 

Özellikle 
Belçika ve 
Fransa’nın 
konuya yaklaşımı, 
batı dünyasının elleri-
nin ne kadar kirli olduğunu 
bir kez daha gösteriyor. 
Filmin en büyük başarısı 
konuyu ve oyunculukları 
çok parlatmadan, allayıp 
pullamadan sade bir şekilde 

sunması ve dikkatleri kişile-
re değil katliamın kendisine 
yönlendirmesi. 

Böylece dünyanın neresinde 
olursa olsun, yaşananlara 

duyarsız kalınmaması 
gerektiği konusun-

da önemli bir 
misyon yükle-

niyor ve bunu 
başarıyla ger-
çekleştiriyor.

Aldığı Ödül-
ler

1- Satellite Dra-
ma Filmi Dalında 

En İyi Erkek Oyuncu 
Ödülü
2- En İyi Besteci Dalında 
Avrupa Film Ödülü
3- Satellite En İyi Drama 
Filmi Ödülü

İnsanlık
Çağrısı
Zeynep Kılıç - Mali Müşavir

1

Hotel Rwanda - Otel Ruanda
Yön: Terry George / 2004 - ABD, İngiltere, İtalya, Güney Afrika
Oyuncular: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Joaquin Phoenix
Tür: Dram, Biyografi, Tarih
IMDB: 8,2
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en, sonunda şaşırtan, 
her şeyin tahmin etti-

ğimden farklı çıktığı filmleri 
severim” diyorsanız bu filmi 
kaçırmamalısınız. Çünkü 
bu film, başındaki gizemi, 
sonlara doğru tahmin eden 
izleyicisini art arda iki kez şa-
şırtarak, bittiğinde kesinlikle 
“vay be!” dedirtiyor.

Filmin otoritelerden bu kadar 
yüksek not almasının nedeni 
olarak, senaryosunun derin-
liği ve çekiciliği kadar, yönet-
men ve oyuncuların başarısı-
nın da olduğu söylenebilir. 

Bu yapımda geçmiş ve gelecek 
iç içe aktarılarak yönetmen 
büyük risk almıştır. Ancak bu 
kurgunun olmazsa olmazı da 
bu risktir zaten. 

Bununla beraber oyuncuların 
aksiyon ve gizem sahnelerin-
deki başarısı da filmin çıtasını 

oldukça yüksekte tutmaya 
yetiyor. Birbirinden habersiz 
beş eski suçlu aynı soruştur-
mada gözaltına alınır. 

Nezarette tanışan kahraman-
lar, başlarına gelen olaylardan 
kurtulmak için beraber çalış-
maya karar verirler. 

Bu birliktelik sonucunda bir 
çete oluşması kaçınılmaz 
sondur. 

Aniden ülkenin en büyük 
gücü, en azılı suçlusu, yer 
altı dünyasının efsanesi olan 
“Kayzer Soze”den emir alma-
ya başlarlar ve hayatları artık 
temelli değişmiştir. 

Peki, gerçekten kanlı canlı bir 
insan mı? Bir robot mu? Yok-
sa sadece bir efsane mi?

Kim bu Kayzer Soze?

irçoğumuzun bildiği bir fil-
mi ele almak elbette büyük 

bir risk. 

Çünkü büyük üstad Mecid Meci-
di’yi artık tanımayan kalmamış-
tır diye düşünüyorum. 

Herkesin az çok yorumlayacağı 
noktaları olan bir film; Baran. 
Türkçesi yağmur. 

Her şeyden arındıran, temizle-
yen yağmur. Bir şeyleri getiren, 
bir şeyleri de götüren yağmur. 

Alışılagelindiği gibi, Hollywo-
od’un büyük şehirlerinde veya 
Bollywood’un renkli yaşamında, 
güzel kız-yakışıklı oğlan arasında 
geçen bir aşk filmi… 

Tabiki değil. 

17 yaşındaki Latif, Tah-
ran’daki bir inşaatta çalışır. 

Aynı inşaatta kaçak olarak 
çalışan bir Afganlı iş kaza-
sında yaralanınca Latif ’in 
hayatı da beklenmedik bir 
şekilde değişir. 

Sakatlanan 
işçinin 
yerine oğlu 
Rahmat 
çalışmaya 
başlar. 
Kalabalık 
ailesini 
geçindirme 
derdindeki 
bu çekingen 
genç, bir süre 
sonra istemeden de 
olsa Latif ’in kantindeki işini 
elinden alır. 

O andan itibaren Latif, 
Rahmat’a karşı büyük bir kin 

beslemeye başlar. 

Ancak bu büyük kin, bir 
sırrın açığa çıkmasıyla büyük 
bir aşka dönüşecektir.

Sonunda kavuşma 
olmayan ancak 

vuslat olan bir 
film Baran. 

Ulaşılan 
ilahi 
aşka ya-
pılan bir 
vurgu 
var.

 Muazzam 
repliği “Yalnız 

adamın arkadaşı 
Allah’tır” ile akıllar-

da kalan film, izleyicisinin 
yüreğine dokunup, kendini 
sorgulaması için yapılmış 
sanki. 

950, Japon yapımı olan 
bu filmi izlemenizi şid-

detle tavsiye ederim. 

Akira Kurosawa’nın ustalığını 
konuşturduğu bir filmle daha 
karşı karşıyayız. 

Kurosawa’yı çok fazla popüler 
olan yönetmenlerden daha 
üstün gördüğümü söyleyebili-
rim. Ana teması; söylenilenin 
aksine gerçek olanın görece-
liliği değil, insan doğası ve 
zaaflarıdır. Felsefe ile az çok 
hemhal olan biri zaten bunu 
anlayacaktır. 

Kurgu ve yapımcılık, kısaca-
sı teknik olarak mükemmel 
bir film değil. Tabii çekildiği 
dönemin şartlarına göre yine 
de güzel ama bu filmde önemli 
olan verdiği onlarca mesaj. 

Siyah beyaz olmasına rağmen 
sıkıcı değil aksine bir sonra-

ki sahneden neler olacağını 
meraklandıran cinsten. 
Kurosawa’nın her filmi efsa-
nedir ancak benim için Rasho-
mon, içlerinde en iyisi. Japon 
sinemasının dünyaya bu film 
ile açıldığı bilinmekte. 

Dönemin Oscar’larından da 
koymuştur ceplerine Kuro-
sawa. Ayrıca sinema tarihinde 
Güneş’in çekildiği ilk film de 
Rashomon’dur. 

Yağmur sahneleri etkili gö-
rünsün diye, kullanılan suya 
mürekkep karıştırıldığı da 
biliniyor. Özetle o dönemde, o 
imkânla çekilmesine rağmen 
her ayrıntının düşünüldüğü 
tamamen izleyicinin vicdanı-
na dokunacak bir film.

İlk repliği “ANLAYAMIYO-
RUM” olan bu filmi anlayabil-
meniz dileğimle.

4

6

5
Kim Bu
Soze?

Yalnız Adamın 
Arkadaşı Allah’tır

Selman Talha - Öğrenci

Ebru Taşçı - Sosyal Hizmet Uzmanı

Semra Çiçek - Öğretmen

Hangisi
Haklı?

“B

B

1

The Usual Suspects - Olağan Şüpheliler Rashomon
Yön: Bryan Singer / 1995 – ABD, Almanya
Oyuncular: Stephan Baldwin, Gabriel Byrne, Kevin Spacey
Tür: Polisiye, Gerilim
IMDB: 8.6

Yön: Akira Kurosawa / 1950 – Japonya
Oyuncular: Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Masayuki Mori
Tür: Dram, Gerilim
IMDB: 8.3

Baran
Yön: Mecid Mecidi / 2001 – İran
Oyuncular: Reza Naji, Hossein Abedini, Zehra Bahrami, Hossein Mahjoub
 Tür: Dram, Romantik
IMDB: 8.5
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ağımızın “Bilgi çağı” olduğu, söy-
leniyor. Herkesin herşeyi bildiği, 
bilmesi gerektiği varsayılıyor fakat 

ortaya çıkan durum, tam tersi. Malumat 
yığını, bilgi olarak yutturulmaya çalışılı-
yor. Aslında olan şey; insanların düşün-
meden, akletmeden, sezgilerine bile baş-
vurmadan “biliyormuş gibi” yapmaları. 
Modern bilgi ve bilmenin kendisi de çok 
sıkıntılı. Batı’nın Aydınlanma dönemin-
den buyana tanımladığı “bilgi” “akıl” “fi-
kir” “düşünce” daha genelde ise bilim 
denilen şey(ler), oldukça sıkıntılı içeriğe 
sahip. Meselenin bu yönü çok uzun ve çok 
tartışmalı…fakat artık bilginin işlevselliği 
ve kullanımı da başımıza dert oldu. Yani 
fast-food kültürümüzün bir parçası oldu. 
Bilginin değeri, “işe yaradığı ölçüde” değer 
kazanıyor; işimizi gördüğü, projelerimize 
hizmet ettiği, siyasi olarak bize birşey-
ler sağladığı ölçüde “müthiş” oluyor. Hâl 
böyle olunca; bu tür yararlı bilgileri bizle-
re ambalajlı sunan, “akıl babalığı” yapan  
Gazeteciler filozof(!) olarak hayatımızı, 
düşüncelerimizi istila ediyor. Kısacası; bil-
gi ve bilme adına geçerli saydığımız ezber-
lerin bozulması ve dağıtılması gerek. Tam 
da bu noktada; Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisinde ezberleri bozacak, düşün-
celerimizi ciddi manada sarsacak, bizleri 
gerçekten düşünmeye- anlamaya- kav-
ramaya çağıracak ciddi bir kültürel adım 

atıldı. Dünya çapında tanınan filozof, 
Türkiye’de ilk olarak Serdivan’a geldi. 

Bir ilçe belediyesinin bu denli önem-
li hamlede bulunması, bizim pek alışık 
olmadığımız, şaşırtıcı bir şey olmalıydı. 
Türkiye’de ilk kez Çocuk Akademisi’ni 
kuran Serdivan Belediyesi; goy goyculuğa 
gerek bırakmayan, sahici övgüyü hakedi-
yor. Hiç olmazsa; hâlen düşünmeyi önem-
seyen, ilmin kıymetini takdir edebilenler 
açısından  yapılanlar ortada. Üç yıldır cid-
di ve kalıcı işlere imza atan Belediye, Fikir 
ve Sanat Akademisi, tüm bunları rant ve 
reklam amacı gütmeden bilgi ve hikmet 
yolcularına sunuyor. 

Simon Critchley “Aşk, Şiddet ve Mizah” 
başlığı altında 3 Ekim, Cumartesi, saat: 16 
da söyleşi yapmak üzere Serdivan Fikir ve 
Sanat Akademisi’ne geldi. Eserleri birçok 
farklı dile çevrilen (sanırım 70 e yakın dile 
çevrildi) düşünürün Türkçeye de çevrilen 
eserleri mevcut. Bunlar arasında “Sonsuz 
Talep”, “Kıta Felsefesi”, “Ölü Filozofl ar Ki-
tabı”, “İmansızların İmanı” gibi kitaplar 
bulunmakta. Bunun yanı sıra; “Mizah Üze-
rine”, “Heidegger’in Varlık Ve Zaman’nına 
Dair”, “Yapıbozum ve Pragmatizm” düşü-
nürün katkıda bulunduğu eserlerden. Si-
mon Critchley; felsefe, felsefe tarihi, etik, 
estetik, edebiyat kritik alanlarında yetkin 

bir isim. Özellikle İngiliz gazetesi Th e Gu-
ardian’daki  siyaset yazıları, dünyadaki si-
yasilerin de sıkı takip ettiği makalelerden 
oluşur. Dünyanın saygın üniversitelerin-
de ders veren, önemli kürsülerinde görev 
alan düşünür, günümüz meselelerine dair 
farklı bakışı kışkırttı. 

Simon Critchley’in Serdivan’a ( Sakar-
ya’ya) gelişinin başka bir yönü daha vardı: 
Serdivanı, Serdivan Fikir ve Sanat Akade-
misini ve Sakarya’yı ulusal gündeme bir 
kültür etkinliğiyle duyurmak. Daha önce 
genel olarak Sakarya adı, dışarıya hiç de 
hoş olmayan bir imajla ve kötü şöhretle 
anılırdı. Bu etkinlik, Sakarya’ya yapışmış 
kötü imajı tersine çevirmeye çalışan bü-
yük bir fırsat oldu. 

Galiba, bu etkinliğin başka bir önemi de 
buydu fakat asıl önem arz eden şey; Sa-
karya’nın Serdivan Fikir ve Sanat Akade-
misi aracılığıyla “kültürel iktidar merkez-
lerine” karşı meydan okumasıydı; bunlara 
karşı ciddi bir direniş başlatma kararıydı. 

Etkinlik, sosyal medyada ve ülke çapında 
kamuoyuna duyurulmuştu. Söyleşiye te-
veccüh çok fazlaydı. Katılımcılar yalnızca 
organizenin kalitesiyle değil söyleşinin 
dolu içeriğiyle de mutlu ayrıldılar.

Filozof Neden
Serdivan’da?

Ç

Servet Kızılay
dibacedergisi@gmail.com

YORUM

Dünyaca ünlü Felsefe Profesörü Simon Critchley 3 Ekim 2015’de Serdivan’da Konuştu
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erdivan’ın bol yeşil-
likli, temiz mi temiz 

havalı köylerini sizler için 
gezmeye devam ediyoruz. 
Sıradaki durağımız Uzun-
köy.

Hemen hepsi göçmenlerden 
oluşan 650 kişilik nüfusa 
sahip Uzunköy, oldukça sa-
kin bir yapıya sahip. Köy 
halkının sakinliğinden daha 
çok ön plana çıkan özelliği 
şüphesiz misafirperverliği.
 
Köyü gezerken fotoğrafl a-
mamıza yardımcı olmak için 
evinin terasını bize açan ab-
lamızdan, rehberlik etmek 
için traktörüyle bizi almaya 
gelip, bize eşlik eden muh-
tarlık âzâsı abimize kadar 

herkes samimiyet kokuyor 
bu köyde. 

Uzunköy’e İsminin Veril-
mesi

1890 yıllarında Kafkas-
ya’dan gelen Çerkezler, şim-
diki Kazımpaşa Uzunköy 
arasındaki Eğrek denilen 
mevkide Nusadiye diye bir 
köy kurarlar. O günkü köy 
kalıntıları, türbe denilen 
türbelik ve Kazımpaşa sı-
nırlarında kalmış mülkiyet 
hakkı, Uzunköy tüzel kişili-
ğine kayıtlı mezarlıktır. 

Nusadiye köyünde zama-
nında, bu köye yakın Gök-
çeveren (gökçeören)’e ya-
kınlığı ve kurutma kanalı 

DOSYA

UZUNKÖY’de
SOLUKLANIN

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com

S
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açılmadan önceki bataklığı nedeniyle 
sivrisinek yoğunluğu oluşur. Bu durum 
sıtma hastalığının oluşmasına yol açar. 
Tedavisi olmadığı için çokça can alır bu 
hastalık. Ölümlerin fazlalığı sonucu, bu 
köy burdan kalkar ve batı istikametindeki 
şimdiki köyün olduğu yere, Eceldere adı 
altında kurulur. 

Dereye bağlı sıtma hastalığı birçok can 
kaybına sebep olduğu için verilmiş bu 
isim. Ölen ölmüş ve kaçanların çoğunlu-
ğu Adapazarı ve merkeze bağlı Adliye kö-
yüne yerleşmişlerdir. 

1950-1951 yıllarında Bulgaristan’dan ge-
len göçmenlerimiz buraya yerleştirilmiş 
olup köyde Çerkezlerden kimse kalma-
mıştır. Köy isimleri değişikliği yapılırken 
yol boyu dizilen evlere özgü uzunluğu ne-
deniyle Uzunköy olarak değiştirilmiştir. 

1978 yıllarında Yeşildere olarak tekrar 
değişmiş olup halen Uzunköy olarak tanı-
nan bu köy devlet kayıtlarında Uzunköy 
ve Yeşildere olarak ikilemeli bir şekilde 
devam etmektedir. 

Uzunköy-Eceldere daha yaygın ve tanı-
nan isimlerdir. Tabi bizim de kafamız 
karıştı. Kısaca sıradan NUSADİYE, ECEL-
DERE, UZUNKÖY, YEŞİLDERE isimleri 
bu güzel köye aittir. 

Ayrıca Kurtuluş Savaşı görmüş Yunan 
karakolunun Mahmudiye’de olması nede-
niyle Yunan mezalimini de yaşamıştır.
Biri eski biri yeni olmak üzere iki mezar-

lık bulunuyor köyde. Bilmem kaç asırlık 
dev bir çınar ağacı, iki de tarihi çeşmesi 
var Uzunköy’ün. Dolup taşan spor aletle-
rinin olduğu bir park çarptı gözümüze. 

Tüm şehirlerde var bunlardan ama bu 
kadar dolusunu görmemiştim doğrusu. 
Kazlar kovalamasa daha iyi gezebilirdik 
ama yine de köy kahvesinde çay içip so-
luklanacak kadar yorulmuşuz.

Hayvancılıkla Ünlü

Geçim kaynağı Serdivan’ın genelinde ol-
duğu gibi fındık, ceviz ve mısırdan olu-
şuyor Uzunköy’de. Ancak buranın diğer 
köylerden farkı, yoğun bir şekilde büyük-
baş hayvancılığın yapılmasıdır. Gördüğü-
müz evlerin çoğunda ahırlara rastladık. 
Hatta kafamızı nereye çevirsek “kurban-
lık dana, düve bulunur” yazılarına denk 
geldik. Evin büyükleri bu hayvanlara ba-
karak geçimlerini sağlasalar da gençler 

şehir merkezindeki iş imkânlarını tercih 
ediyorlar. Bu da haliyle hayvancılığın iler-
leyen zamanlarda yapılamayacağını gös-
teriyor.

Geçtiğimiz ay içinde yolların bozuklu-
ğundan yakınan köy halkının talebi üze-
rine muhtar belediyeyle görüşmüş ve bu 
görüşmenin sonucunda Serdivan Beledi-
yesi, köyde asfaltın girmediği sokak, yer 
bırakmamış. Eski halini fotoğrafl arda 
gördüğümüz Uzunköy sokaklarının, yeni 
haliyle karşılaşmaktan memnun olduğu-
muzu belirtmeden geçemeyeceğiz.

Fotoğrafl arımızda çıkmak, bize poz ver-
mek için birbiriyle yarışan çocuklarla da 
sohbet ettik, kulağı ağır işittiği için bağıra 
bağıra konuştuğumuz pamuk ninemizle 
de. Civciv de kovaladık, eşekarılarından 
da kaçtık. Kısacası biz Uzunköy’de iş ba-
hanesiyle çok eğlendik. 

Günün sonunda dönüş yolundaki ‘Meş-
hur Uzunköy Köftesi’ yazısını görüp, da-
yanamayıp birer porsiyon yedik. Üstüne 
tatlısı, çayı, kahvesi derken buraya en kısa 
zamanda tekrar gelmek için planlar yap-
tık.

İnsanı sevecen, misafirperver, güler yüz-
lü olan Uzunköy’ü elimizden geldiğince, 
dilimiz döndüğünce siz Serdivan Ajans 
okurlarına tanıtmaya çalıştık. Bizler de 
Serdivan insanını daha yakından tanıma 
fırsatı bulduğumuz için kendimizi şanslı 
hissediyoruz. Bir dahaki sayıda Serdi-
van’ın başka bir köyünde buluşmak  üzere.

UZUNKÖY

‘‘ Günün sonunda dönüş 
yolundaki ‘Meşhur Uzun-
köy Köft esi’ yazısını gö-
rüp, dayanamayıp birer 
porsiyon yedik. Üstüne 

tatlısı, çayı, kahvesi der-
ken buraya en kısa za-

manda tekrar gelmek için 
planlar yaptık.

‘‘
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tweet
seçkisi

u ay sosyal medya köşemizde hem 
Twitter hem İnstagram güzeli @ke-

tumserhatun’u yani Hacer Topbaş’ı ağırlı-
yoruz. Değerli dostuma güzel sohbeti için 
teşekkür ediyorum.

Sosyal medya serüveninizi kısaca 
anlatır mısınız?

Her şey Facebook’ta aforizma kasmakla 
başladı. Sonra Twitter’da tivit tivit tivit 
fav fav fav nereye kadar diyerek Instag-
ram’a da bir el atayım ile devam etti. 

Sosyal medyanın size kattıkları & 
sizden götürdükleri nelerdir?

Biraz klasik olacak ama vallahi güzel ar-
kadaşlıklar kurulabiliyor bakın vallahi 
diyorum. Götürdükleri ise biraz acı ger-
çeklerden bahsedecek olursak zaman is-
rafı ve sanal ortamın bize sunduğu şaşa 
gösteriş diyebilirim. Tabi ki her şey do-
zunda güzel. O ince çizgiye dikkat etmek 
lazım. 

Paylaştığınız fotoğraf saniyeler 
içinde yüzlerce beğeni alıyor. Bu 
size ne hissettiriyor?

Belli bir takipçi olduktan sonra ekstra 
bir şey yapmaya gerek yok zaten ama 
öncesi için şöyle bir şey söyleyebilirim. 
Mesela fotoğrafl arınızın daha fazla kişi 
tarafından görülmesi istiyorsanız çekti-
ğiniz mekânı gittiğiniz yeri etiketleyebi-
lirsiniz. 

Genelde hani şu fotoğrafl arın altına #ca-
nımlarla #gezmeler #falan diye yazılan 
hashtag’lerin yerine fotoğrafta kullan-
dığınız efekt programını ya da ne bile-
yim fotoğrafı çektiğiniz makineyi fotoğ-
rafta bulunan herhangi bir markayı vs 
yazabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim ben 
başlarda telefonla çektiğim fotoğrafl arı 
paylaşıyordum makineyle çekmeye baş-
ladıktan sonra tekrar telefona döneme-
dim haliyle arada küçümsenemeyecek 
bir fark oluyor. 

Fotoğrafl arınızın iyi kalitede olmasına 
dikkat ederseniz ve takipçilerinizin dik-
katini çekecek paylaşımlar yaparsanız 
böylece kullanıcılar da doğal olarak sizi 
takip edeceklerdir.

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com

 B

Like’larda
Buluşalım :)

fenomen 
röportajları
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Arap takipçileriniz de baya seviyor sizi.
Arapça bildiğim için haliyle yorumlaşı-
yoruz bir de paylaşımların altına Arapça 
şarkılar yazdığımdan dolayı oradan ge-
len bir sempati var. 

Özel bir çaba harcıyor musunuz 
yoksa denk gelen kareyi mi paylaşı-
yorsunuz?

Başlarda harcanmayan çaba sonralara 
doğru biraz abartılınca hastalık dere-
cesine dönüşüyor yalan yok. FOTOĞ-
RAFÇILAR HARİÇ DE. Evet, fotoğraf-
çılar hariç :) Ama sonra oturuyor. Hani 
gezeyim de fotoğraf falan da çekerimin 
yerini fotoğraf çekmek için gezmek ala-
biliyor. 

Yani fotoğraf çekmeyi seviyorsanız da 
çekin tabi ki ne diyebilirim biraz annem 
gibi konuştum ilk başta tamam geri alı-
yorum. Hadi beraber fotoğraf çekmeye 
gidelim :) Ben de arada fotoğraf çekme-
ye çıkıyorum çıkamadığım zaman evde 
kitap kahve pencere üçlüsü yapıyorum. 
Yapıyoruz yani inkâr etmeyelim. Ama 
kitabı okumadan kaldırmıyorum.

Instagram’da iyi fotoğraf paylaş-
mak için tavsiyeleriniz var mı?

Fotoğrafın iyi olmasının dışındaki et-
kenleri soruyorsanız evet var. Kullanılan 
efekt programlarını abartmamak lazım 
açıkçası Instagram’ın kendi efektlerini 
beğenmiyorum. Ben genelde vscocam 
kullanıyorum onun dışında analogfilm 
diye bir uygulama var analog makinesi 
olmayanlar için tavsiye edebilirim fotoğ-
rafl ara güzel bir hava katıyor.

obilde güçlerini 
birleştiren iki 

şirket, Facebook’un 
bir süre önce tanıttı-
ğı “Instant Articles” 
benzeri yeni bir proje 
üzerinde çalışıyor.

Google ve Twitter’ın 
haber içeriği projesi 
bugün “hızlandırılmış 
mobil sayfalar” (kısa-
ca “HMS” diyebiliriz) 
adıyla anılıyor. Kullanı-
cıların Google araması 
ya da Twitter üzerin-
den bir bağlantıya 
tıkladığında, sayfanın 
açılmasını beklemek 
yerine içeriği anında 
açılan bir pop-up bir 
pencerede görmesini 
sağlıyor.

Facebook’tan fark-
lı olarak Google ve 
Twitter içerikler için 
yer sağlamıyor. Bunun 
yerine kullanıcılara 
yayıncıların ön bel-
lekte tutulan sayfala-
rından bir enstantane 
gösteriliyor. HMS’nin 
bir diğer önemli farkı 
da yayıncılık araçları-
nın açık kaynak kodlu 
olarak geliştirilmesi. 

Bu, projenin doğrudan 
rakip bir kanal olarak 
konumlanmayaca-
ğının işareti olabi-
lir. Zira projenin 
“Instant Articles” ya 
da Apple News gibi 
markalı bir şekilde 
piyasaya sunulma-

yacağı da notlar ara-
sında.

Re/code’un konuyla 
ilgili bilgisi olan bir-
den fazla kaynağa 
dayandırdığı haberde, 
projenin bu sonbahar-
da birkaç yayıncının 
katılımıyla tanıtılması 
planlanıyor. Konuyla 
ilgili henüz resmi bir 
açıklama yok.

M

Twitter ve Google’dan
Kutsal İttifak
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YEMEK KÜLTÜRÜ

akarya’nın 
en meşhur 

tarım ürünlerini ele 
almaya devam ediyo-
ruz. Şimdi de sırada 
“Fındık” var. Bu 
zamanlarda fındık 
toplamakla meşgul 
olmayan neredey-
se yok Sakarya’da. 
Kimi arasam, ‘gel bir 
çay ısmarlayayım’ 

desem, 
‘annem-
lerle 
fındık 
topla-
maya 

gidiyoruz’ diye 
cevap alıyorum. Ne 
fındıkmış arkadaş 
herkesin mi fındık 
bahçesi olur mem-
lekette. Marmara 
Bölgesi sınırları 
içinde bulunmasına 
rağmen ilimizde Batı 
Karadeniz iklimi 
görülmekte. Fındı-
ğın bol oluşu da bu 
sebepten tabi.

Anavatanı ve Ta-
rihçesi

Huşgiller familya-

sındanmış fındık. 
Türkiye’de, Doğu 
ve Batı Karadeniz 
Bölgesi’nde yetişir 
sadece. Kışların ılık 
geçtiği nemli ve hu-
muslu toprağı sever. 
Yıllık 1000-2000 
metreküp kadar 
yağış ister. 

Kuzey yarımkürenin 
ılıman bölgelerin-
de yetişen, çalımsı 
veya alçak boylu, tek 
evcikli, erkek ve dişi 
çiçek ayrı ağaçta, 
ayrı yerlerde olan 

bitkilerdir. Fındığın 
erkek çiçekleri tırtıl-
sıdır. 

Dişi çiçekler ayrı 
ağaçta ve tomurcuk 
halinde küçüktür. 
Genel olarak çiçekler 
yapraklardan önce 
açarlar. Yaprakları 
yuvarlak, oval veya 
yürek biçiminde, 
tüylü ve yaprak ke-
narları dişlidir.

Dişi çiçeklerin çanak 
yapraklarından ol-
gunlaşan fındıkların 

FINDIK
Zamanı Geldi

S

Narin Akgül naringul@gmail.com
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toplanması Temmuz ve Ağustos ayların-
dadır.

Özellikleri

Türlerine göre farklılık gösterse de 
çalı formunda ve genelde 15-20 
metreye kadar da boylanır. 
Kültür çeşitlerinin çoğu 3-4 
m boyundadırlar. Bununla 
beraber bazı memleketlerde-
ki tek gövdeli ağaç şeklinde 
yetiştirilir. Fındık ağacının 
kökleri fazla derinlere gitmez. 
Kazık kök yoktur. Kışın yaprak-
larını dökerler. Fındık çeşitlerinin çoğu 
kendine kısırdır. Yani yabancı döllenme 
ile daha iyi verim alınır. Fındık bir yıl 
dinlenir, bir yıl meyve verir. 15 kadar 
türü olsa da, meyvecilik bakımından 
önemli olan ve iktisadi olarak kültürü 
yapılan türler C. avellana (Adi fındık), 

C. colurna (Türk fındığı) ve C. maxima 
(Lambert fındığı)’dır. 
 
Fındıklar, meyvelerin iriliklerine ve şe-
killerine göre isimlendirilir. Yurdumuz-
da yetiştirilen başlıca kültür çeşitleri; 

tombul fındık, sivri 
fındık, badem 
fındık, kan 
fındığı ve foşa 
fındığıdır.  
 
Faydaları

Çok iyi bir enerji 
kaynağı olduğunu herkes 

bilir. Vücuda güç ve enerji verir, beden ve 
zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp 
ve damar sağlığı açısından çok faydalı-
dır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini 
ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak 
her gün fındık yemek  kalp krizi geçirme 

riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansız-
lığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini 
destekler. Hamilelerin hem kendileri 
için hem de doğacak çocukları için çok 
faydalıdır. Varislere de iyi gelir. Fındık, 
soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına 
da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği 
bilinmektedir. Özetle tam bir mucizedir 
mucize!

Büyük küçük herkesin tüketmesi gere-
ken bu küçük sandık içinde kocaman bir 
eczane taşıyor. Said Nursî’nin de dediği 
gibi “kâinat eczanesi”. Bize düşen de, 
yaşadığımız memlekette yetişen bu mu-
cizeden olabildiğince faydalanmaktır.
Yemek Kültürü köşemizin kıymetlisi, bizi 
meşhur eden, sihirli ellerin sahibi Kevser 
Aydoğdu hanımefendi, bu ay bize mut-
fağından nefis bir kurabiye tarifi verdi. 
Çayı koyduysanız biz de bu güzel tarifi 
sizlerle paylaşalım. Hadi afiyet olsun!

FINDIK

Fındıklı Çatlak 
Kurabiye

Malzemeler

•  İki buçuk kare paket bit-
ter çiko-

lata 

(toplam 200 gr.)
• 100 gr tereyağı
• 1 yemek kaşığı kakao
• Yarım su bardağı toz şeker
• 3 yemek kaşığı süt veya 
yoğurt suyu
• 2 yumurta
• 2 su bardağından 1 par-
mak eksik un
• 1 çay bardağı çekilmiş fın-
dık (Un gibi olmayacak)
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• 1 tutam tuz
• Bir miktar pudra şekeri

Yapılışı

Önce tereyağı eritilir ve 
çikolata parçaları ilave 
edilerek karıştırılır. İçine 
kakao ilave edilir ve ılımaya 
bırakılır. Başka bir kapta 
yumurta ve şeker bir tutam 
tuz ile rengi açılana kadar 
çırpılır. Süt ve erimiş çiko-
latalı karışım çırptığımız 
yumurtalara eklenir ve tek-
rar karıştırılır. Un, kabart-
ma tozu, çekilmiş fındık ve 
vanilya bu karışıma ekle-
nerek biraz daha çırpılır. 
Kabın üzeri streçfilm ile 

kapatılarak buzdolabına 
kaldırılır. Biraz akışkan bir 
hamur elde edilir, tereyağ 
ve çikolata donunca kıva-
mını alacaktır korkmayın:)
Donmuş hamurdan yemek 
kaşığıyla parçalar alınır 
ve elimizle yuvarlanır. Bol 
pudra şekerine bulanır 
ve tepsiye aralıklı olarak 
dizilir. Önceden ısıttığımız 
190 derecelik fırına tepsi 
sürülür. Kurabiyeler kabar-
maya başlayınca fırının ısısı 
180 dereceye düşürülür ve 
12-13 dakika sonra fırın-
dan alınır.
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TAKVİM

EKİM TAKVİMİ

Aliya Vefat Etti

1925 doğumlu merhum lider, 
24 yaşında İslâmcılık suçundan 
5 yıl hapis yatmış, cezaevinden 
çıktıktan sonra önce hukuk, ar-
dırndan ziraat fakültesini bitir-
di. 25 yıl avukatlık ve bir inşaat 
firmasında yöneticilik yaptı. 
1970 yılında İslâm Manifestosu 
adlı bir kitabı takibata uğradı ve 
1990 yılında yeniden bastırdı. 
Bu kitap İzzetbegoviç’in İslâmi 
kimliğinden ziyade, siyasi ka-
rarlılığının ve mücadelesinin bir 
simgesi oldu. Gelmiş geçmiş en 
karizmatik lider sayılan Aliya, 
2003 yılında geçirdiği kalp ra-
hatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Galatasaray Spor Kulübü Kuruldu
Mekteb-i Sultani’de Mehmet Ata 

Bey’in dersi sırasında arkadaşlarıyla 
konuşan Ali Sami Yen, bir futbol ku-

lübü kurmaya karar verir. Sarı-kırmızı 
renklerine sahip kulüp, hala 

Türkiye’nin 3 büyük 
takımından biridir.

Selahaddin Eyyubi 
Kudüs’ü Fethetti

Büyük komutan Selahaddin 
Eyyubi, Hıttin Muharebesi 
ile 2 Ekim 1187’de Kudüs’ü 
Haçlı kuvvetlerinden alarak 

kentte 88 yıl süren 
Hristiyan egemenliğine 

son verdi.

19 Ekim 
2003

1 Ekim 
1905

2 Ekim
1187

Büşra Mercan
zbusramercan@gmail.com

Hazırlayan:

Nietzsche Doğdu
Din, ahlak, modern kültür, 

felsefe ve bilim üzerine meta-
for, ironi ve aforizma dolu bir 
üslupla eleştirel yazılar yazan 

ünlü Alman filozoftur. 

15 Ekim
1836

Birleşmiş Milletler 
Kuruldu

Dünya barışını, güvenliğini koru-
mak ve uluslar arası ekonomik, 
toplumsal ve kültürel iş birliği 
oluşturmak için kurulan bir ör-
güttür. “Adalet ve güvenliği, eko-
nomik kalkınma ve sosyal eşitliği 
uluslararasında tüm ülkelere 
sağlamayı amaç edinmiş küresel 
bir kuruluş” olarak bilinmektedir. 

24 Ekim 
1945

‘‘10 Ekim
680

Kerbelâ Olayı

Bugünkü Irak sınırları içindeki 
Kerbelâ şehrinde, Hz. Mu-
hammed’in torunu Hüseyin 
bin Ali’ye bağlı küçük bir birlik 
ile Emevi halifesi Yezid’e bağlı 
ordu arasında cereyan etmiş-
tir. Olayın sonucunda İmam 
Hüseyin, başı kesilerek şehid 
edilmiştir.
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Mondros Ateşkes 
Antlaşması

I. Dünya Savaşı sonunda Os-
manlı İmparatorluğu ile İtilaf 
Devletleri arasında imzalanan 
silah bırakma anlaşmasıdır. 
Osmanlı İmparatorluğu adına 
Bahriye Nazırı Rauf Bey tara-
fından, Limni adasının Mond-
ros Limanı’nda demirli Aga-
memnon zırhlısında 30 Ekim 
1918 akşamı imzalanmıştır.

Balkan Savaşları

Bulgaristan Krallığı, Sır-
bistan Krallığı, Yunanis-
tan Krallığı ve Karadağ 
Krallığı’ndan oluşan Bal-
kan Birliği, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun Balkanlar-
daki topraklarının çoğunu 
ele geçirdi. Arnavutluk da 
bağımsızlığını kazandı.

Cumhuriyet İlân Edildi

Devlet yönetiminde saltanatın değil millet egemen-
liğinin esas alındığı yönetim şekline geçiştir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde ortaya çıkan kabine bunalımı 
sonucunda, yönetim şekline dair 29 Ekim’de Anayasa-
nın ilgili maddeleri değiştirilerek, ülkenin yönetim şekli 
Cumhuriyet olarak belirlenmiştir.

Ziya Gökalp Öldü

Türk şair, yazar, siyasetçi ve toplum 
bilimci olan Gökalp, yaşadığı dönem 
boyunca birçok esere ve düşünceye 

imza atmıştır. Meclis-i Mebusan 
ve TBMM’de milletvekilliği 

de yapmıştır.

Sütçü İmam’ın İlk Kurşunu 

Ermeni-Fransız Lejyon askerlerin 
Uzunoluk Hamamı’ndan çıkan peçeli 

Türk kadınlarına el uzatmaları 
sonucunda ayaklanan Türkler, Sütçü 

İmam’ın ilk kurşun atmasından 
sonra ayaklanmışlardır.

Harvard Kuruldu

ABD’de Boston şehrinde bu-
lunan, alanında dünyanın en 

önde gelen üniversitelerinden 
biri olarak tanınan, özel ve hala 

eğitim vermekte olan en eski 
yüksek öğretim 

kurumudur.

30 Ekim
1917 8 Ekim

1912

29 Ekim
1923

25 Ekim
1924

31 Ekim
1919

28 Ekim 
1636

EKİM

Almanlar Birleşti

1945’te Doğu ve Batı 
olarak ikiye bölünen 
Almanya, 1989’da 
Berlin Duvarı’nın 
yıkılmasının ardın-
dan yeniden bir araya 
geldi.

3 Ekim
1990 ‘‘

hatırlamak 
güç verir 

insana
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HABER

ekimleri Serdivan 
Beşevler’de yapılan 
TRT1’in sevilen ya-

rışması Ana Ocağı, artan 
ödülleri ve yarışmacılarıy-
la yeni sezona “merhaba” 
dedi.  

TRT 1’de hafta içi her gün 
saat 13:15’te ekrana gele-
cek Ana Ocağı, bu sezon 
yeni evli ve çiçeği burnun-
da çiftleri eğitip kazandır-
mayı amaçlayacak.

Serdivan’ın güzelliklerini 
Beşevler’den Türkiye’ye 
tanıtan Ana Ocağı’nda bu 
sezon her gün 3 altın bile-
zik dağıtılacak. Yarışmacı-
lara haftanın ilk günü 15 
bileziğin takılacağı yarış-

mada çiftler, bu kez altın 
bileziklerini kaptırmamak 
için kıyasıya mücadele ede-
cek. Ayrıca her gün bir çift 
büyük ödül olan beşi bir 
yerdeyi boynuna takıp onu 
ve imtiyazlarını kaybetme-
mek için de ter dökecek. 

Karga Film’in Beşevler’de, 
50 dönümlük çiftlikte kur-
duğu platoda, 65 kişilik 
ekiple ekranlara taşıdığı 
Ana Ocağı’nda; bakılmayı 
bekleyen inekler, keçiler, 
koyunlar, tavuklar, kaz-
ların yanı sıra sürülmeyi 
bekleyen onlarca dönüm 
verimli arazi ve eşsiz doğa-
sı ile Serdivan’ın tüm gü-
zellikleri de yarışmacılara 
eşlik edecek.

u yıl 10.’su düzenle-
nen Uluslararası Serdi-

van-Kırantepe Yamaç Paraşü-
tü Uçuşları’nda dereceye giren 
sporcular ödüllerini Serdivan 
Belediye Başkanı Yusuf Alem-
dar’dan aldı. 10. yıl kapsamın-
da 5 gün boyunca dünyanın 
farklı ülkelerinden yaklaşık 
70 sporcuyu misafir eden Kı-
rantepe Yamaç Paraşütü uçuş-
larının uluslararası organizas-
yon sıfatı ile turizm alanında 
şehrin tanıtımına önemli kat-
kısı oldu.

Bu yıl sadece sportif amaçlı 
gerçekleşen uçuşlara olum-
suz hava koşullarına rağmen 
vatandaşlar yoğun ilgi göster-
di. İstanbul’dan gelen ve ilk 
yerli üretim planörle Karın-
tepe’den havalanan ekip de 
uçuşlara ayrı bir güzellik kattı.
Yağmur ve rüzgara rağmen 5 
gün boyunca yarışlarda yete-

neklerini sergileyen ve dere-
ceye giren paraşütçüler, Salı 
akşamı düzenlenen program-
da ödüllerini aldı. 10. Ulusla-
rarası Serdivan-Kırantepe Ya-
maç Paraşütü Uçuşları’ndaki 
yarışlar sonunda, sıralama ve 
ödüller ise şu şekilde belirlen-
di.

1.Siamak Mokari (Yamaç Pa-
raşütü)
2. Hossein Abosgholizade 
(Yamaç Paraşütü)
3. Seyed Alirıza Amidi Naimin 
(Uçuş Kaskı)

Program sonunda organizas-
yonun uçuş ayağını düzen-
leyen Boğaziçi Paragliding 
ekibi, gösterilen ilgiden ve mi-
safirperverlikten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, 
Belediye Başkanı Yusuf Alem-
dar’a teşekkür plaketi takdim 
etti.

Ana Ocağı 
Yeniden Ekranlarda

Pilotlar
Ödüllerini Aldılar 

TRT1’in sevilen yarışması Ana Ocağı, ar-
tan ödülleri ve yarışmacılarıyla yeni sezo-
na “merhaba” dedi.  

Yamaç Paraşütü Uçuşları’nda dereceye giren 
sporcular ödüllerini Serdivan Belediye 
Başkanı Yusuf Alemdar’dan aldı.

Ç B
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SİNEMA

BU AY 
VİZYONA 

GİRECEK 4 FİLM
OTEL TRANSILVANYA 2

MARSLI

BULANTI

ŞAH MAT

• Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2015

• Yapım: 2015 - ABD
• Yönetmen: Genndy Tartakovsky

• Oyuncular: Adam Sandler, Selena Go-

mez, Andy Samberg 
• Tür: Animasyon, Komedi

Çok yaşlı bir Vampir olan Vlad, ailesini bir 

araya toplamak için Otel Transilvanya’ya 

geldiğinde, binanın günümüzü andıran bir 

modernizm ile doğaüstü bir “old-school” 

tarzına büründüğünü keşfedecektir. İlki 

2012 yılında vizyona giren keyifl i animasyon 

serisi, sadece ülkemizde değil dünya çapında 

çok iyi gişe rakamları elde etmiş ve bü-

yük-küçük tüm seyirci kitlesini güldürmeyi 

başarmıştı. Yönetmenliğini Genndy Tarta-

kovsky üstlendiği ikinci filmin senaryosu 

ise Adam Sandler ve Robert Smigel’e ait. 

Filmin orijinal seslendirme kadrosunda ise 

Mel Brooks, Adam Sandler, Selena Gomez, 

Steve Buscemi, Keegan-Michael Key, Andy 

Samberg ve Kevin James başı çeken isimler.

• Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2015

• Yapım: 2015 - ABD
• Yönetmen: Ridley Scott
• Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chas-

tain, Kate Mara 
• Tür: Bilimkurgu , Aksiyon , Macera

Mars’daki bir görev sırasında çıkan bir fırtı-

nayla ekipten ayrı kalan ve o noktadan sonra 

da geride kalanlar tarafından bulunamayın-

ca ölmüş olarak kabul edilen bir astronotu 

anlatıyor. Senaryo da bu astronotun hayatta 

kalma mücadelesini aktarıyor. Söz konusu 

olan karakter oldukça şahsına münhasır, 

kendisiyle dalga geçebilme yeteneğine sahip 

esprili bir adam. Geçtiğimiz yılın en sevilen 

bilimkurgu kitaplarından biri olan Andy 

Weir imzalı Th e Martian, ülkemizde de yakın 

zamanda “Marslı” adıyla basılmıştı. Marsta 

mahsur kalan maharetli astronot Mark’ın 

günlüklerinden derlenen çetin bir hayat mü-

cadelesini anlatan filmin başrolünde Matt 

Damon yer alıyor.

• Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2015 

• Yapım: 2015 - Türkiye
• Yönetmen: Zeki Demirkubuz

• Oyuncular: Zeki Demirkubuz, Şebnem 

Hassanisaughi, Öykü Karayel

• Tür: Dram

Sevgilisiyle birlikte olduğu gece karısı ve 

küçük kızını trafik kazasında kaybeden 

Ahmet, “akıl-fikir işleri” yapan mühim bir 

şahsiyettir.

Kimseyi umursamayan, hiçbir şeyin önünde 

eğilmeyen biri olarak bu trajik olaydan pek 

etkilenmeden yaşamına devam eder ama bir 

süre sonra, görünürde bir sebep olmaksızın 

kendinde ve yaşamında bazı değişimler 

olmaya başlar. Küçük terslikler, tuhaf aksi-

likler art arda gelmekte, çok sevdiği kadın-

larla arası bozulmakta, hayat karşısında 

zorlanmakta ve kendisinden beklenmeyecek 

zaafiyetler göstermektedir.

• Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2015 

• Yapım: 2015 - ABD
• Yönetmen: Edward Zwick
• Oyuncular: Tobey Maguire, Liev Schrei-

ber, Michael Stuhlbarg 
• Tür: Biyografik

1972 Dünya Satranç Şampiyonası’ndaki ef-

sanevi maçı konu alan filmde, yenilmez Rus 

şampiyon Boris Spassky ile Amerikalı genç 

satranç oyuncusu Bobby Fischer’ın haftalar 

süren rekabeti konu ediliyor. 

Soğuk Savaş döneminde hayat bulan ve 

Reykjavik’de geçen hikâyenin baş rollerine 

Liev Schreiber ve Tobey Maguire ikilisi hayat 

veriyor. 

Steven Knight’ın senaryosunu yazdığı filmin 

yönetmen koltuğunda bulunan isim Edward 

Zwick.
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Editör’den

5. Sayımızla huzurlarınızdayız. Her sayıyı 
bir önceki sayıya göre daha da güzelleştir-
mek için uğraşıyoruz. 

Umarız siz de beğeniyorsunuzdur. Görüş-
lerinizi lütfen bizlere yazın: serdivanajans@
gmail.com

Bu sayımızın portre köşesinde yine Sakar-

ya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden Ziya 
Taşkent’i ağırladık.  

Dur ve Bak isimli yeni bir köşe hazırladık 
size. Umarız diğer köşelerimiz gibi bu köşeyi 
de çok seversiniz. Yemek Kültürü köşemizin 
bu ayki konuğu Fındık. Lezzetli bir tarif de 
eklemeyi ihmal etmedik. 

Sosyal Medya köşemizde hem güncel ha-
berleri, hem fenomen röportajlarını hem de 
twit seçkilerini vermeye devam ediyoruz. 
Zannediyoruz ki gazetemizin en beğenilen 
köşelerinden biri burası.

Daha iyi sayılarda buluşmak temennisiyle, 
keyifl i okumalar dileriz.

ölgesel Amatör Lig sezonu-
nun başlamasıyla birlikte 

Serdivanspor, çalışmalarına hız 
verdi. 

Her hafta farklı bir rakibiyle kar-
şılaşan sarı-siyahlıların morali 
yerinde.

Lig başladığından bu yana 4 
puan toplayıp 5. sıraya yerleşen 
Serdivanspor şampiyonluğu he-
defl iyor. 

1 galibiyet, 1 beraberliği bulu-
nan Serdivanspor takım müdürü 
Güngör Yılmaz, takımın genç ol-
duğunu bu sebeple henüz düze-
nin tam anlamıyla oturamadığını 
belirtti. 

U19 (genç) Takımının kendi gru-
bunda şampiyon olduğunu söy-

leyen Yılmaz, Serdivanspor’un 
da şampiyonluğu yakalamayı he-
defl ediğini ekledi. 
Takımın moralinin iyi olduğunu 
söyleyen Teknik Direktör Reşat 
Salpat, yardımcı hocalar Yusuf 
Berk, Günay Uçar ve futbolcular-
la birlikte sıkı çalışmalar yaptık-
larını belirtti. 

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar’ın katkı ve destekleriyle 
birlikte sezonu şampiyon kapat-
mayı hedefl ediklerini belirtti.

Serdivanspor’un Ekim Ayı 
Karşılaşma Tablosu

4 Ekim Yeniçağa
11 Ekim Paşabahçe
18 Ekim Leventspor
25 Ekim Kdz. Ereğli Belediyespor

HEDEF
ŞAMPİYONLUK
Serdivanspor bir taraftan zorlu mücadeleleri 
başarı ile geçmeye çalışıyor, diğer taraftan 
da şampiyonluk yarışını kazanmak istiyor.

B

SPOR

leyen Yılmaz, Serdivanspor’un 
da şampiyonluğu yakalamayı he-


