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PORTRE

ice güzel insanlar vardır ki isimleri 
güzel ve değerli şeylerle özdeşleş-

miştir. 

Kur’an okumak denildiği zaman ülke-
mizde akla gelen ilk isimlerden biri kurra 
hafız Abdurrahman Gürses Hoca olur. Ne 
güzel bahtiyarlıktır, Kur’an denilince akla 
gelmek.

Kur’an’a ve hassaten Kur’ân ilimleri için-
de en zirve noktada bulunan kıraat ilmi-
ne hizmet etmiş, en etkili ve verimli yer-
lerden biridir İstanbul. 

Sırf bu yüzden geçmişte bu şehre “İslam-
bol” dendiğini biliyoruz. İstanbul’un kı-
raat eğitimindeki bu potansiyeli, Gürses 
Hoca’yı çok daha iyi bir noktaya taşır.

Zamanla kendisine ‘İstanbul tarzının en 
önemli temsilcilerinden biri’ denmeye 
başlar. Alanında adeta çığır açan Hoca, 
bu sahanın Türkiye’deki ilk halkalarından 
olur.

Kıraat İlminde Kuşağının 
Son Halkası

Kıraat ilminde Türkiye’de kendi kuşağı-
nın son halkasıdır. Aşere’yi takrib seviye-
sinde hıfzeder ve cem’ metoduyla bu ilmi 
yıllarca tedris eder. 

Fevkalâde dik ve güzel sesiyle okuduğu 
mihrabiyeleri dinlemek için uzak yerler-
den gelenler, cemaati için de memnuniyet 
vericidir.

Tilavetindeki kendine has üslubuyla Türk 
hafızlarının ağzında genellikle incelen 
bazı kalıpları aslına yakın bir ölçüde ko-
rumayı başarır. 

Kur’an-ı Kerim’i tedris ederken ve imti-
han meclislerinde dinlerken onun ‘canlı 
ve içten okunması’ konusunda hassasiyet 
gösterir. 

Kendisi birçok uluslararası yarışmada jüri 
üyeliği yapar ve çeşitli ülkelerde Türki-
ye’yi temsil eder. 

Hayatının sonlarında hastalığı ağırlaşıp 
bilinci kaybolduğu halde, Kur’an tilaveti-
ni fark eder, anlar, hatta hataları düzelte-
bilir. Kur’an’la bir ömür geçirmenin mü-
kafatı olsa gerek.

Gurur ve Vakar

Abdurrahman Gürses meslekî vakarı, gü-
zel ahlâk ve edebiyle de daima ön planda 
olur. 

Kibir ve gururla vakarı karıştırıp zaman 
zaman onu eleştirenler ve mağrur oldu-
ğunu söyleyenler olmuştur. 

Şüphesiz bunu söyleyenler, O’nun talebe-
lerine dahi kendi eliyle ikram etmekten 
ve gerektiğinde onların hizmetinde bu-
lunmaktan zevk aldığını bilmeyenlerdir. 

Aslında o gerçekten mütevazı, cömert ve 
temiz giyinen bir âlimdir. 

Bembeyaz sarığına en küçük bir leke sür-
meden bu dünyadan göçüp gitmiştir.

N

KUR’AN HİZMETİNE 
ADANAN BİR ÖMÜR:

ABDURRAHMAN
GÜRSES
Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com
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Nasıl Bir Hayat Yaşadı?

1909 yılında Hendek’te doğar. Sakar-
ya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden olan 
Gürses Hoca, 7 yaşında hafız olur. Hafız-
lığını İmam-Hatip olan ve “beni zorlama-
saydı hafız olamazdım” dediği babası Ha-
fız Said Efendi’de tamamlar. 

Daha sonra Hendek’te Abdurrauf Ho-
ca’dan talim dersleri alarak 1922’de İstan-
bul’da Soğuksu Medresesi’nde eğitim alır. 
Ayrıca Üsküdar’daki Selimiye hatibi ve 
hafız Fehmi Efendi’den kıraat tahsil eder. 

1938’de Edirnekapı Mihrimah Camiine 
imam olarak atanan Hoca, 1944’te Beya-
zıt Camii İmam-Hatip’i olur. 40 yıl camii 
imamlığı ve Kur’an-ı Kerim muallimliği 
yapar. 

Emekli olduktan sonra da Haseki Eğitim 
Merkezinde Kur’an-ı Kerim dersleri verir. 

Kur’an ve mihrap hizmetinde geçen 40 
yılı “geldi geçti bir gün gibi” diye anlatır. 
Şiir gibidir bu söz. 

1974’te İstanbul’da düzenlenen İslam 
Konferansı Örgütü’nün Dışişleri Bakan-
ları Toplantısında tüm meşhur kıraatlar-
dan örnekler sergileyerek okuduğu aşr-ı 

şerif ile katılanları adeta büyüler. 

Unutulmaz bir Kur’an ziyafeti veren Ho-
caefendi, kıraat ilminde bir mertebe olan 
“Aşere Takrip Tayyibe”de dünyanın en 
gözde hocaları arasında yer alır. 

İmam-Hatiplik yaptığı camiilerde aynı 
zamanda Kur’an dersleri de veren ve bin-
lerce talebeyi okutmuş olan Gürses hoca 
“Kur’an gaflet ile okunmayacak, okuyan 
kimse uyanık olacak, dinleyen de öyle ola-
cak. O zaman tesiri başkadır” der.

Nasıl Biriydi?

Reisü’l-Kurra Hafız Abdurrahman Gür-
ses, “Tayyibetü’n-Neşr” adlı manzum 
eseri çözecek kifayetiyle ömrünü bu mih-
raplara tahsis etmiş; Kur’an hizmetlerine, 
talebelerine vakfetmiş büyük bir insandır. 

Kendine has bir makama ve özel bir ye-
teneğe sahiptir. Mihrabında, minberinde, 
kıraat ilminde, bu görevi vakarıyla temsil 
etmiştir. 

Kendi örnek kişiliği, ahlakı, fazileti ve va-
karıyla imamet mesleğini hakkıyla yerine 
getirdiğine dair bir zan taşıyoruz. 

Yetiştirdiği öğrencilerin işinin ehli olma-

sına azami dikkat gösteren Gürses Hoca, 
Kur’an’ın izzetine ve mihrabın şerefine 
büyük önem verir. 

Nitekim bir toplantıda “Buradan sesimi 
bütün Türkiye’ye duyurmak ve şöyle söy-
lemek isterim: Ey İmam ve hatipler! Ehil 
olmadan o makama geçmeyin” diyerek bu 
hassasiyetini ifade etmiştir. 

En önemli özeliklerinden biri onun dün-
yaya rağbet etmeyen, insanların elindeki-
lere bakmayan ve önce Kur’an’ın izzetini 
düşünen biri olmasıdır. 

Önünde ders okuyacak olan bir öğrenci-
nin heyecanlandığını gören hoca, “Daha 
başlarken şaşıracağınızı düşünmeyin; 
okuyacağım diye başlayın, çekinmeyin” 
diyerek ona moral ve güven telkin eder. 

Ağustos 1999’da tarihinde Hakk’ın rah-
metine kavuşan Hoca, 40 yıl imamlığını 
yaptığı Beyazıt Camii’nde kalabalık bir ce-
maatle kılınan cenaze namazından sonra 
caminin bahçesinde toprağa verilir. 

Ülkemizin çeşitli yerlerindeki bazı camii 
ve yurtlara ismi verilmiştir.

Mekânı cennet olsun.

ABDURRAHMAN GÜRSES

“ “

Hayatının sonlarında hastalığı ağırlaşıp bilinci kay-
bolduğu halde, Kur’an tilavetini fark eder, anlar, hatta 

hataları düzeltebilir. Kur’an’la bir ömür geçirmenin mü-
kafatı olsa gerek.
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GELENEKSEL SANATLARIMIZ

u sayımızdan itibaren Serdivan Ajans 
gazetemiz için yeni bir köşe hazırlığına 

giriştik. Gazete editörlerinden gelen teklif bizi 
çok memnun etti. “Bir şehir kültürü gazetesinde 
‘sanat’ köşesinin olmaması bizce büyük eksiklik” 
dediler. Biz de aynı kanaatimizi bildirdik ve kolları 
sıvadık. 

Bu sayfalarda sizlerle “sanat”a dair tadımlık bir 
hasbihal gerçekleştirmek niyetindeyiz. Her sayıda 
geleneksel sanat dallarımızdan birini tanıtmak 
istiyoruz. Zira sanatlarımızdan herhangi biri ile 
uğraşmanın, bizi içsel bir yolculuğa çıkaracağına 
inanıyoruz. Bizi daha ince ruhlu bir insan yapma-
sını ümit ediyoruz. 

İlk yazımız bir giriş mahiyetinde olacak.

El Sanatları Nedir?

El sanatları bir veya birden fazla sanatkârın bilgi 
ve becerisine dayanan çevre şartlarına göre deği-
şim gösterebilen, güzelin yanı sıra yararlıyı sunan, 
insan yaşamını kolaylaştıran bir uğraşıdır. Aynı 
zamanda insanların ihtiyaçlarını karşılar. Evde 
veya atölyelerde, bütün gün veya boş zamanlarda 
ya da belli dönemlerde üretilir. Geleneksel, yöre-

sel, fonksiyonel, estetik, artistik, sanatsal, deko-
ratif, dini ve sosyal açıdan sembolik karakter ta-
şıyan; el, el aleti veya mekanik araçlar yardımıyla 
yapılan ürünlerdir. 

El Sanatları; insanoğlunun temel ihtiyaçlarını 
karşılamak amacı ile başlayan, çevresel faktörle-
re göre çeşitlilik gösterebilen ve zaman içerisinde 
gelişerek toplumun duygularını, sanatsal beğeni-
lerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek 
“geleneksel” vasfı kazanmıştır.

Sanat’ın Saygınlığı

Gelenek ve görenekler; bir toplumda çok eski-
lerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutu-
lup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan 
kültürel kalıntılardır. Geleneksel el sanatları ise, 
yüzyıllardır büyük bir çeşitlilik içinde toplumların 
duygularını ve sanatsal beğenilerini aktarma aracı 
olmuştur. 

Üretildikleri dönemin değer yargıları, toplumda-
ki politik eğilimler, ekonomik durum, din, kişiler 
arası örgütlenme ve ilişkiler, kişilerin davranış ve 
tutumları, teknik araç-gereç, beceri, estetik bakı-
şaçısı, dünya görüşü, tasarım ürünlerine verilen 

biçim gibi etkenler el sanatlarının oluşumunu et-
kilemiştir.

Günümüzde el sanatlarının başta endüstrileş-
me olmak üzere değişen yaşam şartları ve değer 
yargılarına bağlı olarak üretimleri hemen hemen 
kaybolmaktadır. Üretimin ve tüketimin kıyasıya 
yarıştığı bu çağda günümüz insanının milli değer-
lere ve tarihi geçmişine sahip bir nesil yetiştire-
bilmesi ve kültür zenginliğimizin bize verdiği de-
ğerleri iyi anlamak, yorumlayabilmek ve asimile 
etmeden gelecek kuşaklara aktarabilmek büyük 
önem taşımaktadır. 

Geleneksel Sanatlarımız

Geleneksel sanatlarımız, mimari, tezyinat, min-
yatür, tezhip, hüsn-ü hat (güzel yazı), cilt, çini, ka-
lemişi, halı-kilim (dokumacılık), edebiyat ve mu-
siki gibi pek çok bölümlere ayrılmaktadır. Türkler 
bu sanat dallarında ünlü sanatçılar ve ebedi sanat 
eserleri bırakmışlardır. Ecdadımız yaptıkları cami, 
medrese, türbe, hamam, çeşme, saray, köprü gibi 
her türlü yapıda ihtiyaç ile sanat zevkini ve güzel-
lik duygusunu ön planda tutmuşlardır. Bu eserler-
de tezyinat (süsleme) sanatına da önem vermişler 
ve çok güzel eserler ortaya koymuşlardır.

B

Selda Kavas - El Sanatları Öğretmeni selda.kavas@hotmail.com

Songül Ergün - SAÜ Güzel Sanatlar Fak. Öğr. Gör. songulergun52@hotmail.com

SANAT, HAYATIMIZIN

NERESİNDE?

Semih İrteş - Kalemkâr Örneği Alparslan Babaoğlu - Akkase Ebru Örneği İ. Hakkı Altunbezer - Hüsn-i Hat Örneği
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GELENEKSEL SANATLARIMIZ

Alanında yetkin sanatçılar ve bilim adamları 
yetiştirmek için kurulduğu iddiasını taşıyan ve 
kendi bünyesinde Tezhip, Halı Kilim, Çini Tasa-
rımı ve Hat Anasanatı gibi alt bölümlere sahip 
şehrimizdeki önemli kurumlardandır. 

Gerekli altyapıyı oluşturup en yeni teknik dona-
nımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim eleman-
larının ve öğrencilerinin hizmetlerine sunarak 
toplumun faydalanmasına katkıda bulunacak 
bir yer olma amacı taşır.

Bilgisini yeteneğiyle bütünleştirmiş durağanlığı, 
taklidi ve tekrarı değil, sürekli ilerlemeyi hedef 
edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten 
nesillerin geleceğe hazırlandığı bir sanat ve bi-
lim yuvası olma misyonuna sahiptir.

Sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve 

uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kül-
türel gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı 
bakış açıları kazandırabilmeyi hedefler. 

Aynı zamanda köklü geleneksel kültürü benim-
semiş, paylaşımcı, özverili, geçmişten gelen bi-
rikimle modern imkânları birleştirebilen, katı-
lımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı 
ruha sahip, yetenekli, sanatçılar/araştırmacılar 
yetiştirerek Geleneksel Sanatları yaşatmak, ge-
liştirmek ve tanıtmak arzusundadır.

Sakarya Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Geleneksel 
Türk Sanatları 
Bölümü, 2000’de 
kurulmuş; 2001 
öğretim yılı güz 

yarıyıl ında 
lisans eğitimi-
ne başlamıştır. 
Bölümde 2 Profe-
sör, 2 Yardımcı Doçent, 
6 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi ile 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. 

Geleneksel Türk Sanatları Programı teknik bilgi 
ve becerilerle donanmış, Türk İslam kültürü-
müzün korunması ve yaşatılması gerekliliğine 
inanan, bu alanda eser üreten, disiplinler arası 
bağlantılar kuran tasarımcı yetiştirmektedir.

Programın dört yıl süren lisans eğitimi; genel 
kültür, teorik ve uygulamalı meslek/alan ders-
lerini kapsamaktadır. 

Halı Dokuyan Bir Kadın

Tezhib Örneği

Sumak Dokuma Örneği

Şehname’den - Minyatür Örneği

Rüstem Paşa Camii - Ebru Örneği

Selimiye’den - Hüsn-i Hat Örneği

Sakarya Üniversite’sinde

Geleneksel Sanatlar

Programın dört yıl 
süren lisans eğitimi; 

genel kültür, teorik ve 
uygulamalı meslek/

alan derslerini kapsa-
maktadır. 
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ir Serdivan’ın Köyleri 
köşesiyle daha siz de-

ğerli okurlarımızla beraberiz. 
Bu sayımızda Kuruçeşme kö-
yünden bahsedelim.

Serdivan’ın köyleri.. 2010 yı-
lında meclisten geçen büyük-
şehir yasasıyla, Türkiye’nin 
her yerinde olduğu gibi, Sakar-
ya il sınırlarındaki tüm köyler 
de mahalle statüsüne geçti. 
Biz yine de “köy” demekten 
vazgeçmeyeceğiz. Çünkü köy 
demek Anadolu demek, köy 
demek muhabbet demek, köy 
demek samimiyet demek hala 
bizim için. Kuruçeşme’nin de 
bu samimiyetini hala barındı-
ran bir durak olduğunu tecrü-
be ettik.

Genel Bir Bakış

Muhtar Sezai Arslan ile yap-
mış olduğumuz hoş sohbette 
aldığımız bilgilere göre, Ku-
ruçeşme 650 haneden oluş-
maktadır. Bunların 437 tane-
si şuanda kullanılmaktaymış. 
Nüfusu 2000’i geçmesine rağ-
men 1887 kayıt görünmekte-
dir. Bunun sebebi ise köyün 
ilkokulunun kapanmasıyla ço-
cuklu ailelerin kayıtlarını baş-
ka mahallelere almasıdır. 

Kapatılan okula kilit vurulma-
mış tabi. Halk Eğitim Merke-
zi tarafından kadınlara nakış 
kursu olarak faaliyetine devam 
etmiş.

Köy halkı geçimini genel ola-

KURUÇEŞME KÖYÜ
BİR SAMİMİYET DURAĞI:

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com

 B

DOSYA
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rak düz ova tarımcılığı ile sağlamaktadır. 
Mısır, sebze, fındık, ceviz, karpuz, ka-
vun.. Sakarya’nın toprağının verimini an-
layabileceğimiz bir başka yer burası. 

Hayvancılık da yok değil tabiî ki. Dışarı-
dan hayvancılık yapmak üzere gelenlere 
de kapılarını açıyor Kuruçeşme. 

Tahmini bir asırdan fazla köyün tarihçesi. 
Diğer köylere nazaran etnik yapısı biraz 
daha çeşitli. Çoğunluk olan ve ilk yerle-
şenler Bosna-Hersek Sarajevo bölgesin-
den gelmişler. Daha sonra Sırbistan’ın 
Sancak bölgesinden gelenler de olmuş. 

Yakın zamanda ise Karadeniz ve Doğu 
Anadolu’dan göç almış burası. Yine di-
ğer köylerin aksine yeni evlenen gençler 
şehir merkezine yerleşmek yerine köyde 
kalmayı tercih ediyorlar. Bunu da köyün 
mahalle olmadan önce de şehirle iç içe ol-
masına bağlıyorlar.

Buralar Hep Anadolu

Köye ait bir köy konağı bunun içerisinde 
muhtarlık odası, dernek odası, kahveha-

ne, berber ve bir bakkal mevcut. Bakkal 
Ahmet ağabey ile hem muhabbet ettik 
hem de bize ikram ettiği meyve sularımı-
zı içtik. 

Caminin hemen yanında imama tahsis 
edilmiş bir ev de bulunuyor. Güzel, şirin 
bir camisi var buranın. Özenli ve muh-
teşem çinileri göz dolduruyor doğrusu. 
Bahçesinde muhabbet eden yaşlı amcala-
rı hiç eksik olmazmış. Biz de denk geldik, 
selam verip sohbet ettik biraz. 

Berber Selim amca da köy hakkında bilgi 
verdi bize sağ olsun. Samimiyet demiştik 

ya, işte buralar hep Anadolu.

Mahalle meydanına da değinmeden ge-
çemeyeceğim. İçinde minikler rahat oy-
nasın diye yapılmış oyun parkı ve beledi-
yenin her mahalleye yaptığı spor aletleri 
mevcut. 

Yanında akan küçük deresiyle gayet hoş 
bir yere yapılmış bir meydan. Hemen 
karşısında mahsulleriyle uğraşan, heye-
candan ismini bile sormayı unuttuğumuz 
abimizin ikram ettiği cevizleri ceplerimi-
ze doldurduk. Dönerken de afiyetle yedik. 
Kuruçeşme’nin taze cevizleri gerçekten 
muazzam oluyormuş.

Sakarya’nın, Serdivan’ın köyleri köşemi-
zin bu sayıdaki durağı Kuruçeşme oldu. 
Temiz havasına, şirin yapısına yine do-
yamadığımız bir yerde daha duraklamış 
olduk. Şehrin kalabalığı, iş hayatı, eğitim 
hayatı derken böyle dinlenebildiğimiz bir 
programımızın olması bizim için çok gü-
zel. 

Sizleri de nefes almak için Serdivan’ın 
köylerine davet ediyoruz.

‘‘ Sizleri de 
nefes almak 

için Serdivan’ın 
köylerine davet 

ediyoruz.

‘‘

KURUÇEŞME
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azımpaşa’da oturanlara 
müjde: Mahalle soh-

betleri için yeni mekanınız 
Serdivan Belediyesi’nden.

Serdivan Belediyesi, beledi-
yeciliğin yalnızca halka yol 
yapmak olmadığını, onlara 
sosyal alanlar kazandırarak 
birlikteliği arttırmayı hedef-
lediğini projeleriyle bir kez 

daha ispatlıyor.

Bir mahalleye meydan yap-
mak demek o bölgedeki in-
sanları bir araya getirmek, 
kaynaştırmak, özlenen ma-
halle sohbetlerini yaşatmak 
demektir. 

Zira günümüzde manevi de-
ğerlerimizi kaybederken, 

komşuluk ilişkileri de artık 
eski samimiyetini vermiyor. 

Her geçen gün daha fazla 
insanın tercih ettiği Serdi-
van’da, Serdivan Belediyesi 
modern şehircilik uygulama-
larını yakından takip ederek, 
bu ivme doğrultusunda yeni 
projelerini hayata geçiriyor.

Meydan Projeleri

Serdivan Belediyesi yalnızca 
işe belediyecilik olarak bak-
mayıp sevgi, samimiyet ve 
maneviyat katıyor. Gelenek-
sel kültürümüzün günlük 
hayat pratiklerini, modern 
yaşamlarımıza uydurmaya 
çalışıyor. Bizlere, bu güzellik-
leri yaşayabileceğimiz alanlar 

8

Sosyal Belediyecilikte Bir Hamle Daha

KAZIMPAŞA’NIN NABZI
BURADA ATACAK

Meydanlarıyla Serdivan Belediyesi Sosyal Belediyeciliğe Farklı Bir Boyut Kazandırıyor

K

Zeynep Sena Tuna zynpsntn@gmail.com

KAPAK
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sunuyor. Halka hizmeti bir 
vazife olarak görmeyip, en 
içten duygularla gönülden 
yapılan işlerle, dayanışmayı 
ve beraberliği arttırmayı he-
defliyor. Bu hedeflerinden bir 
tanesi de Meydan Projeleri.

Serdivan Belediyesi’nin 
önemli vizyon projelerinden 
olan 4 tane meydan projesi 
var: Bahçelievler, Arabacıala-
nı, Kemalpaşa ve Kazımpaşa 
Meydanları. 

Bu projelerden biri olan “Ka-
zımpaşa Mahalle Meydanı” 
geçtiğimiz günlerde tamam-
landı, diğerlerinin de yakın 
zamanda bitmesi hedefleni-
yor. 

Sosyal Belediyeciliğin Yeni 
Yüzü

Meydan projeleri, Serdivan’ın 
sosyal belediyecilik anlayışın-
da geldiği noktaya güzel bir 
örnek teşkil etmekte. 

Meydan projeleriyle Ser-
divanlıların; birlikteliğin, 

paylaşmanın, özlenen sıcak 
mahalle sohbetlerinin çoğala-
cağını ve samimi ortamlarına 
kavuşacaklarını umuyoruz. 

Kazımpaşalıların yeni buluş-
ma noktası artık ‘Kazımpaşa 
Mahalle Meydanı’ olacak. 

Çocuklar artık daha güven-
li sosyalleşecekleri bir alana 
kavuşacak. Mahallenin yeşil 
alanı bu meydanlar olacak. 

Kazımpaşa konumu itibari ile 
çok önemli bir noktada yer 
alıyor. 

Yapılaşmanın ve büyümenin 
dünyadaki diğer örneklerinde 
olduğu gibi Sakarya’da da ba-
tıya doğru olduğunun farkın-
da ve bilincindeyiz. 

Şehirler her zaman batıya 
doğru büyür, Serdivan da Sa-
karya’nın batıya açılan kapısı 
olacak. 

Serdivan İlçe Tarım Müdürlü-
ğü ve Kazımpaşa Merkez Ca-
mii arasında kalan alandaki 
düzenleme çalışmaları şuan-

da tamamlanmış bulunuyor. 
İçerisinde modern uygulama-
ların yanı sıra tarihimizi ve 
kültürümüzü de simgeleyen 
meydanda saat kulesi de inşa 
edildi.  

Bu saat kulesinin Kazımpa-
şa’ya yeni bir kimlik kazan-
dırması hedefleniyor.

Asfalt çalışmasının yanı sıra 
100 m2 kavşak ve modern 
peyzaj düzenlemesi ile Ka-
zımpaşa Meydanı yaya ve 
araç trafiğine modern yüzüy-
le hizmet verecek. 

Dinlenme alanları ve çocuk 
oyun guruplarının yerleşti-
rildiği; aydınlatma, sulama ve 
peyzaj çalışmalarının tamam-
landığı Kazımpaşa Meydanı, 
yeni simgesi ile birlikte bölge 
halkının hizmetine sunula-
cak. 

Kazımpaşa’nın Konforunu 
Artıracak Yeni Yollar

Bütün bu meydan çalışmala-
rıyla beraber Kazımpaşa’nın 

birçok yolu sıcak asfaltla ye-
nilendi. 

Konu ile ilgili açıklama yapan 
Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar, “Kazımpa-
şa’ya yeni bir kimlik kazandı-
racak meydan çalışmalarımı-
zı tamamladık. Şimdi de tüm 
ekipman ve personelimizle 
birlikte Kazımpaşa Mahalle-
mizin yollarını yeniliyoruz” 
dedi.

Asfalt çalışmalarını muhtar 
ve mahalle sakinleri ile bir-
likte inceleyen Serdivan Be-
lediye Başkanı Yusuf Alem-
dar, çalışmalar kapsamında 
kaldırımların da modernize 
edildiğini belirterek; “Prog-
ram kapsamında ayrıca za-
mana bağlı olarak kullanım 
ömrünü tamamlayan mahalle 
meydanımızın önündeki par-
ke yolumuzu da sıcak asfaltla 
yeniledik” dedi.

Kazımpaşa’ya ve bölgemize 
artı değer katacak olan Ma-
halle Meydanımız tüm hem-
şerilerimize hayırlı olsun.

9

KAZIMPAŞA MEYDANI

“ “Serdivan Belediyesi’nin önemli vizyon projelerinden 
olan 4 tane meydan projesi var: Bahçelievler, Araba-

cıalanı, Kemalpaşa ve Kazımpaşa Meydanları. 
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akarya’nın Serdivan ilçesinde 
faaliyet gösteren Serdivan Fikir 

ve Sanat Akademisi, bilimsel, felsefî 
ve sanatsal çalışmaları desteklemek 
amacıyla kurulan yerleşik bir akademi. 
Henüz 3 senelik olmasına rağmen birçok 
ilke imza atmış bir kurum. Serdivan 
Belediyesi’nin bir iştiraki olan Akademi, 
ulusal ve uluslararası çapta kongre 
ve konferanslara ev sahipliği yapıyor. 
Geleneksel sanatlarımıza destek veriyor 
ve çeşitli eğitim faaliyetleri yürütüyor. 
Her dönem 20’den fazla branşta açtığı 
derslerle, şuana kadar 3 bini aşkın 
öğrenciye ulaşmış durumda.

Şehrin Kültür Sanat İhtiyacını 
Gideriyor

Merkezi konumu (Serdivan AVM’nin 
yanıbaşında) ve 2 katlı şirin ahşap konak 
binası ile avantajlı durumda. Kaliteli 
işlere imza atan Akademi, kısa zamanda 
kendisinden epeyce söz ettirip, şehrin 
gözdesi haline geldi diyebiliriz. Hatta 
rahatlıkla söyleyebiliriz ki, şehrin kültür 
sanat gündemi burada oluşuyor ve tek 
başına şehrin kültür sanat ihtiyacını 
gideriyor. 

Onlarca Kaliteli Hoca Burada

Geçtiğimiz dönemlerde akademide ders 

veren alanında nam salmış hocalardan 
bazılarından bahsedelim; Rahmi 
Karakuş, Ferhat Kentel, Tahsin Görgün, 
Yusuf Kaplan, Süleyman Seyfi Öğün, 
Tayfun Amman, Mehmet Genç, İsmail 
Kara, Bedri Gencer, Süheyb Öğüt, Ahmet 
Özhan. 

Israrla Yerel Yönetimlere Tavsiye 
Ediliyor

Akademi’nin yeni dönemi için kaleme 
aldığı yazıda Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar, verdikleri destekten 
memnun olduklarını belirttikten sonra 
şöyle diyor: “İlk bakışta bir belediyenin 
hiç de üzerine vazife etmemesi gerektiği 
düşünülen bu adımlar, bugün birçok 
kimse tarafından ısrarla yerel yönetimlere 
tavsiye ediliyor.”

Bu Dönem de Şehre Fikir Sanat Adına 
Çok Şey Katacak

Bu dönem 23 farklı branş açan 
Akademi’nin paket programları şöyle: 
Akademik Kültürel Çalışmalar, Sosyal 
Kültürel Çalışmalar, Edebi Çalışmalar, 
Sinema Sanatları, Geleneksel Sanatlar, 
Yaratıcı Tasarım ve Müzik Akademisi.

Bu dönem ders verecek hocaları anmak 
gerekirse: Tayfun Amman, Kenan 
Gürsoy, Tahsin Görgün, Ahmed Güner 

Sayar, Süleyman Seyfi Öğün, Cengiz 
Çakmak, Ömür Ceylan, Doğan Dikmen, 
Ercan Yılmaz, Ali Vasfi Kurt, Ferdi Koç, 
Abdullah Uysal, Firdevs Cebeci, Aybars 
Bora Kahyaoğlu, Tülay Çelik, Orhan 
Altuğ, Hacı Bekir Kurşunet, Emel Yılmaz, 
Murat Ertürk, Songül Ergün ve Nevzat 
Yıldırım. 

Bu dönemin geçen dönemlerden en büyük 
farkı Müzik Akademisi ve Medeniyet 
Mektebi. Medeniyet Mektebi derslerini 
kültürel çalışmalar gruplarından birine 
giren öğrenciler mecburi olarak alıyor. 
Ayrıca müstakil olarak da bu derse 
yazılabiliniyor. Her perşembe 19:00’da 
başlayacak derslere gelecek hocalar şöyle: 
Kenan Gürsoy, Tahsin Görgün, Ahmed 
Güner Sayar.

Kayıt ve Katılım Süreci Nasıl İşliyor?

Akademi her yıl güz ve bahar dönemi 
olmak üzere iki dönemde 6’şar haftalık 
bir program hazırlıyor. Bu program 
internet sitesinden ilan ediliyor. 
Katılımcılar internet üzerinden ders 
seçerek ön başvuru yaptıktan sonra 
mülakata çağrılıyor. Mülakat sonucu 
başarılı olanlar ya paket programlara ya 
da tek ders seçimine yönlendiriyor. Tüm 
ders isimleri ve içerikleri için sizi www.
fikirvesanat.org a yönlendirmeliyiz.

HABER

ANADOLU’NUN AKADEMİSİ

YENİ DÖNEME BAŞLIYOR

Ömer Taş tas.omer@gmail.com

S

Ücretsiz olan 
programlara,  

sosyal bilimlere 
ve sanat dallarına 
ilgili olan herkes 
davet ediliyor.
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HABER

ıl içerisinde düzen-
lediği seminer prog-

ramları, konferanslar, 
musiki konserleri, film ga-
laları, çocuk akademisi ve 
ramazan okulu etkinlikle-
riyle yoğun ilgi gören Fikir 
ve Sanat Akademisi’nde, 
hem aşure hem de ma-
tem günü olan Muharrem 
Ayı’nın 10. günü vesilesiyle 
“Hüseyni Nağmeler” isimli 
bir program yaptı.

Programın konuşmacısı, 
Fikir Sanat Akademisi ho-
calarından Dr. Abdullah 
Uysal, Muharrem ayının 
öneminden ve o ayda yaşa-
nan olaylardan bahsetti. 

Solistler Ahmet Musa Bala 
ve Kemalcan Ergün ise 

mersiyelerden oluşan hoş 
bir musiki ziyafeti verdi.

Bu geceye özel okunan şiir-
lerin bulunduğu ve Muhar-
rem Ayı’nın özelliklerini 
anlatan küçük bir kitapçık 
katılımcılara hediye edildi. 
Programın akışını da takip 
etme imkanı buldular. 

Şiirlerin okunup şerh edil-
diği etkinlikte, ayrıca mu-
siki dinletisi ile programa 
katılan misafirlerin adeta 
ruhu dinlendi. 

23 Ekim Cuma akşamı saat 
19.30’da Fikir ve Sanat 
Akademisi’nde gerçekleşen 
etkinlik katılımcıların zih-
ninde hoş bir sada bıraktı. 

akarya Üniversitesi Os-
manlı Araştırmaları Mer-

kezi’nin düzenlemiş olduğu 
Uluslararası Osmanlı Araştır-
maları Kongresi 14-17 Ekim 
tarihlerinde Sakarya Üniver-
sitesi Kültür ve Kongre Mer-
kezi’nde yapıldı.

Uzun süredir hazırlıkları yapı-
lan Uluslararası Osmanlı Araş-
tırmaları Kongresi (OSARK) 
geçtiğimiz ay gerçekleşti. Sa-
karya Üniversitesi Osmanlı 

Araştırmaları Merkezi’nin 
düzenlemiş olduğu kongreye, 
akademi dünyasından birbi-
rinden değerli isimler katılım 
gösterdi. 

Kongre Başkanlığını Arif Bil-
gin ve Fuat Aydın’ın üstlen-
diği programın düzenleme 
kurulunda ise Mükerrem Be-
dizel Zülfikar Aydın, Mehmet 
Yaşar Ertaş, Yılmaz Daşçıoğlu, 
Süleyman Kaya, Haşim Şahin, 
Fatih Bozkurt, Muammer İs-
kenderoğlu, Bayram Ali Kaya 
gibi önemli isimler yer aldı.

3 Gün, Onlarca Panel

3 gün boyunca, her gün top-
lamda 9 salonda gerçekleşen 
kongrede, salonlara verilen 
isimler dikkat çekti. Sultânî-
yegâh, Mâhûr, Ferahfezâ, 

Nevâ, Hüzzâm, Segâh, Uşşâk, 
Evcârâ, Sûzinâk gibi Osman-
lıca’nın güzel kelimelerinden 
oluşan salon isimleri kullanıl-
dı. 

Tebliğ sunan katılımcıların 
yanı sıra, Ahmet Yaşar Ocak, 
Feridun Emecan, Mehmet 
Genç, Berch Berberoğlu, Ah-
met Tabakoğlu, Mehmet Akif 
Aydın, Suraiya Faroqhi ve Mi-
chael Ursinus gibi isimler her 
bir günün açılış konuşmasını 

yapan davetli konuşmacılar 
oldu.

300’e Yakın Tebliğci

Kongrenin konu başlıkları ol-
dukça geniş çaplı; Din ve top-
lum, siyaset ve hukuk, eko-
nomi, ordu ve savaş, kültür 
ve sanat, bilim, teknoloji ve 
düşünce, eğitim ve sağlık gibi 
konularda 300’e yakın tebliğci 
sunumlarını yaptı. 

3 gün süren kongrenin her 
detayında Osmanlı’ya atıflar-
da bulunuldu. Öğle yemeği 
menüsünde Osmanlı mutfa-
ğından örneklerin sunuldu-
ğu “Taam-ı Hass” yemekleri 
ikram edildi. Ayrıca Devlet 
Konservatuarı Enderun Türk 
Müziği Topluluğu da Fasl-ı 
Osmanî konseri verdi.

Mâtem
Nağmeleri

Osmanlı
Araştırmaları

Kültür sanat programlarına tüm hızıyla devam 
eden Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, içinde 
bulunduğumuz ve İslam alemi için farklı anlamı olan 
Muharrem Ayı’nı özel bir programla andı.

Sakarya Üniversitesi geçtiğimiz günlerde önemli bir 
programa ev sahipliği yaptı: Osmanlı Araştırmaları Kong-
resi.

Y
S
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DUR VE BAK

Soğuk bir Kasım günü Kabil. Yıl 1961. Sovyet işgalinin başlamasına daha 18 yıl vardır. Afganistan

Harabeye dönmüş Saraybosna yakınlarındaki terkedilmiş tank küçük bir çocuğun oyuncağı olmuş. 1996, Bosna

“Görevimi kaygı içinde ama umutla bırakıyo-rum”. Kafasındaki doğum lekesi ile tanıdığımız Gorbaçov’un istifasını izleyen Rus aile. 25 Aralık 1991

Bangladeşli binlerce kadın ve çocuk sigara sara-

rak geçiniyor. 6 yaşındaki Pari günde 1 dolar-

dan az kazanıyor. 2011

Hava saldırısında vurulan Londra Kitabevi’nde 

bir çocuk. İkinci Dünya Savaşı’nın ilginç yansı-

malarından biri. 8 Ekim 1940

Sokak terzisi aniden bastıran sel sonrası maki-

nesini kurtarmanın sevincini yaşıyor. 

Porbandar - Hindistan

Hazırlayan: Abdullah Kibritçi aleminrenkleri@gmail.com
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KİTAP&FİLM

oğu zaman karşımıza çıkan bazı imgelerin 
kaderin bir işareti olduğunu fark etmeden 

yaşantımıza devam ederiz. Aslında onlar bize 
geleceğimizi işaret eden birer ipuçlarıdır. 

Bu ipuçlarını takip ettiğimizde; kim bilir belki 
de uzakta aradığımız mutluluğun yanı başı-
mızda olduğunu fark ederiz.

Bu yoğun duygular İspanyadan kalkıp Mısır 
piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya 
giden Endülüslü çoban Santiago’nun yaşamı-
nın öyküsünden yola çıkılarak esere işlenmiş-
tir.

Bir büyük Doğu klasiği olan Mevlâna’nın ünlü 
Mesnevîsinde yer alan bir küçük öyküden 
esinlenilerek yazılan bu roman, akıcı ve yalın 
üslubunun yanı sıra masalsı yönüyle kişiyi 
sıkmayan ve felsefi yönüyle de okuyucusunu 
düşündürmeyi başaran bir kitaptır.

Kitabı bitirdiğinizde derin düşüncelere dalıp, 
aklınızın bir köşesinde kalacak tek bir not: 
“Ne olursa olsun hayallerinizin, yani kişisel 
menkıbenizin peşinden gidin” olacaktır. 

Kitabın hayatınıza renk ve anlam katması 
dileğiyle. İyi okumalar…

serimiz Zülfü Livaneli’nin en çok oku-
nan kitaplarından biridir. Aynı zaman-

da başından sonuna kadar hiç sıkmadan 
okuyucusunu sürükleyen de bir eser. Diğer 
romanlarında olduğu gibi bu romanında da 
okuyucusunu şaşırtmayı başarmıştır Liva-
neli.

Bir balıkçı kasabasında yaşanan bir cinayetle 
başlayan hikâye içerisinde aşkı, tutkuyu, 
heyecanı, kardeşliği, tükenmişliği ve daha 
birçok duyguyu yansıtmıştır. Farklı bakış 
açıları kazandıran ve farklı duyguları bir 
arada yaşatan bir eser Kardeşimin Hikâyesi. 
Karadeniz’deki küçük bir sahil kasabasından 
Rusya’ya uzanan bir maceranın ortasında 
buluverir okuyan herkes kendini. 

Kendine has anlatımına ve yapmış olduğu 
birbirinden güzel ve değişik betimlemelere 
hayranlık duyacağınız yazarın, diğer eserle-
rini de bir an önce okumak isteyeceğinizden 
eminim. 

Tek bir eser içinde birbirinden farklı hikâ-
yelerin anlatılmasına rağmen bütünlüğün 
korunması ayrı bir takdir sebebi. Romanın 
başkahramanının kendi içinde yaşadığı psi-
kolojik durum ve trajik olaylar beni derinden 
etkilemesinin başlıca sebebidir. Ahmet ve 
Mehmet adındaki iki kardeşin hikâyesine 
ortak olacağınız bu dili sade ve tasavvura 
açık romanı severek okuyacağınızdan hiç 
şüphem yok.

evgili öğretmenim, sarhoş eşinizden 
ayrıldığınızı söylemiştiniz, istihareye 

yattım, sizinle evlenmemin hayırlı olaca-
ğını anladım, teklifimi kabul ederseniz 
sevinirim. Saygılarımla, Şeref.” Her şey bu 
mektupla başlar… Her romanı müthiş bir 
ses getiren Hekimoğlu İsmail bu roma-
nında; Selena isminde olan Amerikalı bir 
öğretmenle, Şeref isminde bir öğrencinin 
hayatları anlatıyor. Bu çiftin Amerika’da 
yaşadıkları hayat, Selana’nın Müslüman 
oluşu ve bunun gibi sürükleyici olaylar, 
romana okunur ve akıcı bir üslup kazandır-
mış. Yazarın samimi üslubu, yaşanan olay-
ların gerçekliğiyle birleşince, eserin muhte-
şem olmama ihtimali kalkıyor ortadan.

Amerika’dan Anadolu’ya uzanan bir hikâye-
nin tam ortasında bulacaksınız kendinizi. 
“Bozkırların geri kalmış çocuğu” tabirinde 
de kendi hikâyenizi göreceksiniz. Her ne 
kadar ismi bir romantik komedi eserini 
çağrıştırsa da, Müslüman’ca yaşayış adına 
birçok şey barındırıyor kitabımız. Hıris-
tiyan karakterlerin namaza olan ve Müs-
lüman karakterin kiliseye olan saygısı da 
kesinlikle herkese örnek olacak cinsten.
Roman, hayatları birbirinden oldukça 
farklı, dinleri, kültürleri apayrı iki insanın 
hayatını kesiştiriyor. 

Her kesimden okuyucuya hitap eden bu 
naif eseri beğeneceğinizden eminim.

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

sunmaya çalıştık. Keyifli okumalar dileriz.

1 2 3

kita
film

SİMYACI
Paulo Coelho

KARDEŞİMİN HİKAYESİ BEN DELİYLE EVLENDİM
Hekimoğlu İsmail

Can Yayınları Doğan Yayıncılık

Zülfü Livaneli
Timaş Yayınları

Hayallerinizin
Peşinden Gidin
Aylin Çekingen - Sosyoloji Cansu Barandır - Gazeteci Büşra Mercan - Felsefe

Tek Kitap, 
Farklı 
Hikayeler

Siz Onlara 
Deli Derdiniz

Ç E “S
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ırgız yazar Aytmatov, 
okuyucusunu bu eserinde 

de usta bir şekilde hikâyenin 
tam ortasında yaşatmayı başa-
rıyor. Sade ve anlaşılır üslubu 
sayesinde eser her yaştan 
insana hitap ederken, insan 
kendinden yaşamından birçok 
parça buluyor kitabın her 
satırında. 

Yazar; terk edil-
miş bir çocuğun 
çevresindekiler-
de bulamadığı 
sevgiyi şefkati 
sert kaya parça-
larında bulmasını, 
umudunu, saflığını, 
hayal gücünü öyle güzel 
işlemiş ki satırlara, okurken 
gözlerinizin yaşarmaması 
mümkün değil.

Çocuk; hayatında ona tek 
değer veren dedesinin anlat-
tığı geyik maral ana efsane-

sinin bir gün gerçekleşmesi 
umuduyla yaşarken, büyük bir 
hayal kırıklığıyla geyik maral 
ananın ölümünü dedesinin 
gerçekleştirdiğini öğrenir ve 
ışık gölünde, kaptanın babası 
olduğunu hayal ettiği beyaz 
geminin ardından kendini su-

lara bırakmasıyla hayatı 
son bulur.

Hayallerinin pe-
şinden giderken 
ölümün kolla-
rında umutları-
nı yüzdüren bir 

çocuğun hikâ-
yesinin sizleri de 

derinden etkileyece-
ğini zannediyorum.

Kitabın kapağını kapatırken 
aklınızın ve kalbinizin kesişti-
ği yerde tek cümle kalacaktır:
Merhaba beyaz gemi ben 
geldim…

ki cihan serveri peygam-
berimiz… Allah’ın en sev-

gili kulu Rasullah’ın biriciği,
ölüm seninle hafif ey Aişe 
dediği… 

Müminlerin annesi Aişe 
validemizi anlatmak da Sibel 
Eraslan gibi bir usta kaleme 
yakışmıştır.

Asil, şık ve sade üslubuyla 
gönlümüzde yer etmiş bir 
yazardan çok, abla yakınlığını 
hissettiğimiz Eraslan. 

Hz Aişe’nin peygamber efen-
dimize sonsuz bağlılığını ona 
olan sevgisini, aşkını, hürme-
tini, sanki Aişe validemizin di-
linden dinliyormuş gibi bizlere 
tattırmıştır.

Büyük hadis rivayetçisi, Müs-
lümanların öğretmeni, Efen-
dimizin bazen sıkıntılı bazen 
neşeli zamanlarda ‘Konuş ey 

Hümeyra’ diye seslendiği, me-
leklerin selam verdiği kadın…
Her satırında buram buram 
asr-ı saadet kokusunu hisset-
tiğimiz, şiir tadında bir roman 
olmasının nedenini şiir gibi 
bir evin mensubu olan Hz. 
Aişe’nin hatıralarıyla dolu 
olmasından kaynaklandığını 
düşünüyorum.

Sizlerinde yüzünde şu satırlar 
huzurlu tebessümler bıraka-
caktır.

Ben Aişe…
Çünkü kara sevdanın gözleri-
yim.
Desinler aşktandır.
Sussunlar aşktandır.
Harfleri dünyanın… Ah küçük 
çocukları.
Bilsinler ki, anneleri karasev-
dalıdır.
Desinler.
Hasretin hakikatindendir…

4 5

BEYAZ GEMİ
Cengiz Aytmatov

AİŞE
Sibel Eraslan

Ötüken Neşriyat Timaş Yayınları

Merhaba Beyaz 
Gemi Ben Geldim

Mü’minlerin
Annesi

Hilal Nur Cihan - Sosyoloji Hatice Yüsra Yiğit - Sosyoloji

K İ
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Cengiz Aytmatov

Hesap Günü
Mustafa Kutlu
Dergâh Yayınları

Mücella
Nazan Bekiroğlu
Timaş Yayınları

Şanzeli Düğün Salonu
Tarık Tufan
Profil Yayınları

Devlet-i ‘Aliyye III
Halil İnalcık
İş Bankası Yayınları

Metal Fırtına 5
Orkun Uçar
Altın Kitaplar

Kamusal Alanda 
Başörtülüler
Fatma K. Barbarasoğlu
Profil Yayınları

Suriye
Fehim Taştekin
İletişimYayınları

YENİ

ÇOK

ÇIKANLAR

SATANLAR

1- Kadın - Yılmaz Ödil - Kırmızı Kedi Yayınevi

2- Eyvallah - Hikmet A. Öztekin - Yakamoz Yay.

3- Küçük Prens - A. De. Sait-Exupery - Can Yay.

4- Tutsak Güneş - Ayşe Kulin - Everest Yay.

5- Fi - Akilah Azra Kohen - Destek Yay.

6- Grey - E. L. James - Doğan Kitap Yay.

7- İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali - Yapıkredi Yay.

8- Pi - Akilah Azra Kohen - Destek Yay.

9- Kafes - Josh Malerman - İthaki Yay.

10- Psikopat - Mihri Mavri - Martı Yay.

*

* En çok satan kitap 
verileri, kitapyurdu, 
babil ve idefix siteler-
inin verileri derlenerek 
oluşturulmuştur.
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5 yaşına gelen insanla-
rın, yaşlanmayı dur-

durmak için var güçleriyle 
çalışmak zorunda olduğu 
bir gelecekte geçen filmde, 
zaman gerçekten para ve güç 
demek.  
Parası olanın ölmeyeceği bir 
dünyayı ele almak ve bunu 
izleyiciye sunmak en büyük 
risklerden biri olsa da film 
izlenmeye değer.

Will Salas (Justin Timberla-
ke), bir hata sonucu cinayet-
ten hüküm giyer ve hapis-
haneden kurtulmak için tek 
şansı gerçek yüzünü gördü-
ğü sistemi çökertmektir. 

Zira zamanın rahatlıkla 
satın alınabildiği bu sistem-
de zenginler sonsuza kadar 
genç kalarak yaşarken fakir 
ve güçsüz olan ise ölerek, 
elenir. 

Üstelik kendi yaşayama-
dıkları yıllar başkalarının 

hayatlarına eklenir. 

Güçsüz olanlar sadece bir 
gün daha hayatta kalabilmek 
için ‘zaman’ dilenir, ödünç 
alır hatta bazen zamanı 
çalar. 

Will Salas ise bütün bu 
yozlaşmış sisteme karşı baş 
kaldırır. 

Filmde, zamanın altın değe-
rinde olduğu bu yeni dünya-
da insanlar, ölümsüzlüğün 
peşinde koşarak hayatta 
kalma mücadelesine girerler. 

Bu nedenle, nüfus artışının 
son haddeye varmasıyla, 
yeni düzenlemelere girişen 
insanoğlunun hikâyesi film-
de anlatılıyor. 

Oldukça akıcı bir film herke-
se tavsiye ederim.

ok fazla zamanda 
yolculuk filmi var ama 

sonsuz döngü çok beyin ya-
kan bir konu olduğu için bu 
tarzda çok film izleyemiyo-
ruz maalesef. Predestination 
sonsuz döngü ve paradoks-
lar hakkında bu zamana 
kadar izlediğim en çarpıcı 
film oldu kesinlikle. Sadece 
“özel” insanların alındığı bir 
ajan grubu geçmişe gider ve 
suçları yok etmeye çalışırlar. 
Ana konu bu olsa da filmde 
birçok beyin yakan şey var. 
İzlediğinizde sakin kafayla 
izlemenizi öneriyorum.

Özellikle finalde adamın 
sandalyeden kalktığı sah-
nede gerçekten şok oldum. 
Sonunu asla tahmin edeme-
yeceğiniz ve bu senaryoyu 
kırk yıl düşünseniz dahi 
yazamayacağınız bir film 
Predestination. Kesinlikle 
bu zamana kadar izlediğim 
zaman yolculuğu altında 
yapılmış en iyi kısır döngü 

filmi bu oldu.

Sıkı bir bilimkurgu filmi 
olan Predestination, za-
manda seyahat edip olmuş 
ya da olası olayların önüne 
geçmeye veya suçluları yaka-
lamaya çalışan bir zamansal 
ajanın hikayesini konu eder. 
Gizli bir servise bağlı çalışan 
ajanın son görevi ise; 1975 
yılında New York’ta yap-
tığı bir patlamada 11.000 
insanın ölümünden sorumlu 
olan Fiyasko Bombacısı adlı 
kişiyi bulup bu patlamanın 
hiç yaşanmamış olmasını 
sağlamaktır. 

Görevi için 1970 yılına New 
York’ta bir barda, barmen 
olarak çalışmaya başlayan 
ajan orada “Evlenmemiş 
Anne” rumuzlu John isimli 
bir köşe yazarıyla tanışır. 
Küçük bir bar sohbetiyle 
başlayan ikilinin sohbeti, 
gecenin ilerleyen saatlerinde 
daha da derinleşir.

1

3

2

Yön: Andrew Niccol / 2011 – ABD
Oyuncular: Amanda Seyfried, Justin Timberlake, Cillian Murphy Tür: 
Bilim Kurgu, Gerilim
IMDB: 6.7

Yön: Michael Spierig, Peter Spierig / 2014 - Avustralya
Oyuncular: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor,  Freya Stafford  
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim
IMDB: 7.4

In Time - Zaman Karşı Predestination - Kader

Zaman Hiç Bu Kadar
Önemli Olmamıştı
Emre Tezgel - Endüstri Müh. Aycan Yaman - Uluslararası İlişkiler

Acelesi Olanlar Geride 
Bir Şeyler Bırakırlar

2 Ç
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u filmi her izleyişimde aynı duyguları tekrar yaşıyorum. Tebes-
sümle izlerken bir anda somurtmaya başlıyorum. O ailenin kalp-

ten gelen koskocaman sevgisi, bağlılığı, fedakarlığı etkilenilmeyecek 
gibi değil. Babanın oğluna olayları oyunmuş gibi göstermesi, çocuğu-
na hiçbir şey belli etmemesi, etkilememesi, çocuğunun suratındaki 
tebessümü söndürmemesi. İşte baba olmak bu demektir. 

Her şeye, her kötü duruma rağmen hayata gülen ve güldüren bir insan 
düşünün. İkinci Dünya Savaşı’nın birkaç yıl öncesini anlatarak baş-
layan filmde başkahramanımız hayat dolu Guido’nun güzeller güzeli 

öğretmen Dora’ya vurulur 
ve tüm engellere rağmen 
evlenirler. Ardından bir 
de çocuk sahibi olan çiftin 
hayatlarındaki tüm pürüzler 
ortadan kalktığında savaş 
patlak verir. 

Yahudi olduk-
ları için topla-
ma kampına 
götürül-
düklerinde 
Guido, 
oğluna esir 
kampının 
ve savaşın bir 
oyun olarak söy-
leyecek; oğlu, oyunu 
başarıyla tamamlarsa ödül 
olarak çok istediği bir oyun-
cak tankı hediye edecektir. 

Film 1998 Cannes Film 
Festivali’nde Büyük Ödül’ü 

kazandı. 1999’da 7 dalda 
Oscar’a aday olan film, en 
iyi yabancı film, en iyi erkek 
oyuncu ve en iyi müzik dal-
larında bu ödülü kazandı.

1999 - Akademi Ödül-
leri

1-Yabancı Dilde 
En İyi Film 

(İtalyanca), 
Roberto Be-
nigni
2-En İyi Erkek 
Oyuncu, Ro-

berto Benigni
3-En İyi Film Mü-

ziği, Nicola Piovani
4-Adaylık En İyi Film, 

Elda Ferri ve Gianluigi 
Braschi
5-Adaylık En İyi Yönetmen, 
Roberto Benigni

“Hayat Bir 
Oyun mu Baba”
Ezgi Candar - Kamu Yönetimi

B

Life is Beautiful - Hayat Güzeldir
Yön: Roberto Benigni / 1997 - İtalya
Oyuncular: Roberto Benigni,  Giorgio Cantarini,  Nicoletta Braschi
Tür: Dram, Komedi, Romantik
IMDB: 8,6
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corsese’nin olgunluk 
çağı ürünlerinden 

Zindan Adası da, yönetme-
nin birçok filmi gibi yine bir 
başyapıt statüsünde. 

Filmde, Teddy Daniels ve 
Chuck Aule isimli iki polis 
memurunun, Rachel Solando 
adlı bir akıl hastasının orta-
dan kaybolması üzerine teh-
likeli akıl hastalarının tedavi 
gördüğü Shutter Adası’na 
gitmesi üzerine olaylar başlar. 

Bu adada konuşlanan Ashec-
liffe Hastanesi’ne soruştur-
ma yapmak için gelirler ve 
esrarengiz olaylar da böylece 
başlamış olur

Burada karşılaştıkları isyan 
tablosu ve çığırından çıkan 
işler bu davayı gittikçe zora 
sokacak, zamanla rüya ve 
gerçek arasındaki sınırlar 
zorlanacaktır. 

Bir canavar olarak yaşamak 
mı, yoksa iyi biri olarak ölmek 
mi? 

Martin Scorsese yine harika 
bir iş çıkarmış, bugüne kadar 
izlediğim en kusursuz filmler-
den biriydi. 

Oyunculuklara gelecek olur-
sak, şunu açık ve net olarak 
söyleyebilirim; Leo’nun bu 
oyunculuğu ile hala Oscar ala-
maması kesinlikle çok büyük 
bir hatadır. 

İyi seyirler.

Aldığı Ödüller

1-Teen Choice En İyi Korku/
Gerilim Filmi Erkek Oyuncu-
su Ödülü

ission: Impossible serisi 
ilk defa 1996 da yapılmış. 

Türkiye’de Görevimiz Tehlike 
ismiyle gösterilmiş. 

60’lı ve 70’li yıllarda aynı isimle 
yayımlanan televizyon dizisin-
den yola çıkarak çekilmiş. 

Serisinin son filminin başrol 
oyuncusu her zamanki gibi Tom 

Cruise’dur. Emmanuelle Béart, 
Kristin Scott Thomas, Vanessa 
Redgrave ve ayrıca Tom Crui-
se’nin yakın arkadaşı olan ve 
filmde ismi geçmeyen Emilio 
Estevez yardımcı rolleri canlan-
dırmaktadır. 

Geç olsun da güç olmasın deyimi 
Görevimiz Tehlike’nin neredeyse 
yirmi yıldır devam eden block-

buster sinema macerası için 
gayet yerinde bir ifade. 

1960’lı yılların orjinal tele-
vizyon dizisinin büyük bir 
hayranı olarak ilk üç 
filme pek de 
ısınama-
mıştım 
açıkçası. 

Fakat 
dör-
dün-
cü ve 
be-
şinci 
bölü-
mün so-
nunda hem 
kaynak dizinin 
takım ruhu ve 
casus/entrika havasını, 
hem de modern mega bütçe 
Hollywood aksiyon şablo-
nunu bir araya getirmekte 
başarılı oldu. 

Tom Cruise’un hiç düblör 
kullanmadığı bu film, serinin 
diğer filmlerine kıyasla daha 
fazla hareket içeriyor diyebi-
liriz. 

Hem aksiyonun 
hem de iyi 

bir sinema 
kurgusu-
nun sizi 
bekle-
diğini 
hatır-
latmak 
iste-

rim.

Sadece 
arabaların 

uçuştuğu bir 
film izlemeyeceksi-

niz. Aynı zamanda zekanın 
nasıl daha güzel çalıştırıldığı-
nı da izlemiş olacaksınız.

005 yapımı güzel bir 
Hint/Amerikan filmi. 

Hayatını karanlıkta yaşamaya 
mahkum sağır ve kör bir kızın, 
öğretmeni sayesinde haya-
tın abecesini öğrenmesinin 
konu edildiği; dram yönünün 
sömürülmeyip sadece ortaya 
konulduğu, sürükleyici ve 
izlenesi bir eser. 

Kızlarına belli kalıpların içe-
risinde baktıkları için başarılı 
olamayan bir aileye, öğret-
men bakış açısının bolluğu ile 
karşılık veriyor ki bu sayede 
imkansızı -bu da asla öğrenci-
sine öğretmediği bir kelime- 
başarıyor. BLACK –SİYAH. 

Hayatında başka renklere yer 
olmayacak insanların halini 
bu kadar güzel sunabilen bir 
başyapıt uzun zaman çekilme-
yecektir. 

Filmin insan üzerindeki etkisi 

de bir başka! 

Koskoca ve içinden çıkılmaz 
karanlığın içinde, sadece 
ellerle ve dokunuşlarla hayatı 
anlamanın nasıl olabileceğini 
gerçekten düşünüyor insan, 
hissediyor; sunulan tüm bu 
lüksü olması gerektiği gibi 
kullanamadığını anlıyor. 

Merkezden çıkıp, biraz daha 
dışarıdan bakabilmek adına 
izlenirken en azından, karak-
terleri yaşayabiliyorsunuz.

Filmi izlerken yanınıza mut-
laka bir kutu peçete almanızı 
öneririz. 

Film bittiğinde şu soruyu siz 
de soracaksınız muhtemelen 
kendinize: “siyah bir renk mi-
dir yoksa bir duygu mu?”

4

6

5
Canavar ya da İyi Biri 
Olarak Ölmek

En Aksiyonlu 
Görev

Melih Kazancı - Makine Müh.

Asım Polat - Maliye

Emel Kaya - Edebiyat

Sizin Hayatınız 
Ne Renk

  S

M

2

Shutter Island - Zindan Adası Black
Yön: Martin Scorsese / 2010 – ABD
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley 
Tür: Gerilim
IMDB: 8.1

Yön: Sanjay Leela Bhansali / 2005 - Hindistan
Oyuncular: Rani Mukherjee, Amitabh Bachchan, Ayesha Kapoor
Tür: Dram
IMDB: 8.3

Mission: Impossible - Görevimiz Tehlike 5
Yön: Christopher McQuarrie / 2015 – ABD
Oyuncular: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg 
Tür: Aksiyon , Casusluk
IMDB: 7.6
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zun zamandan 
beri ülkemizde 
insanların zihni 

yapısını belirleyen ve şekil-
lendiren kültürel iktidar(lar), 
belirli bir tekelle ve merkezi 
yapısıyla  bizlere ne okuyaca-
ğımızı, nasıl düşüneceğimizi, 
göreceğimizi “öğreterek” ter-
biye etmektedir. Bunları ya-
parken piyasalarında arz – talep 
ilişkilerini de iyice gözetmekten 
geri durmamaktadır. Sözkonusu 
iktidar(lar)ın tek renkli düşünce 
modelleri ve yöntemleri yoktur. 

Zaten renkleri sunanlar da ken-
dileridir. Hangi rengin baskın, 
geçerli olması gerektiği, onların 
çıkarlarıyla orantılı olarak belir-
lenir. 

O s m a n l ı ’ n ı n 
Modernleşme 
süreciyle birlikte 
kültürün bir iktidar merkezine dönüşmesi 
ve oradan pazarlanması, kültürün kendi do-
ğasından kaynaklanan anlamdan farklılıklar 
gösteriyordu.

Yeni Sınıf Yeni İktidar 

Daha evvel de ilim ve sanatla uğraşanlar, ta-
nımlanmış bir “sınıfa” dahil edilebilirdi. Me-
sela; “ilmiye sınıfı” gibi. Bunda bir aykırılık 
görülmezdi. Onlar siyasilerle içiçeydi, dahası 
bir ölçüde siyasiydi. Lâkin Osmanlı’nın son 
döneminde ortaya çıkan yeni sınıfla aynı içe-
riğe ve işleve sahip değildi. 

Eskiden kültürün, fikrin, sanatın bir merkez 

o l -
m a s ı , 

i n s a n -
l a r ı n 

gösterdik-
leri büyük 

çabalara da-
yanırken bir an-

lamda tabii bir seyirle 
ve dinamik değişken bir 

yapıyla yerini bulmuşken; 
yeni sınıfta başka iktidar 

merkezlerine dayanan, bir 
anlamda yapay ve statik katı değiş-

mez bir yapıyla araçsallaştırıldı. 

İlim ve sanat kendisi için (sanat, sanat 
içindir tartışmasının dışında) talep 

edilen bir şeyken, yeni sınıfla birlikte 
politik angajmanlarla birlikte, ekonomik 

döngüsü de olan bir silaha evrildi. 
Toplumu dönüştürmek için projeler üreten 

kültürel iktidar merkez(ler)i, iktidarların 
kültürel araçları şeklinde merkezileştiler. 
Dolayısıyla Sultan eliyle açılan medreseler, 
ulufe dağıtılan sanatçılar…vb önümüze 
serilen karşıt örnekler, bilhassa Osmanlı’nın 

son döneminde ortaya çıkan kültürel ikti-
dar merkezleriyle karıştı-
rılmamalıdır. Aradaki fark, 

sadece fonksiyon değişimi 
değildir ve sadece bununla izah 

edilemezdir.

Çorum Köylerinde Caz Müzik 

Kültürel iktidar(lar) bizlere kendilerinin is-
tediği kadar lütfeder. Onların kültür adına 
yaptıkları daima “hayati öneme” sahiptir. Et-
kinlikleri herkes duymak zorundadır. Mese-
la; sadece İstanbul’da gerçekleşecek olan bir 
caz konserini günlerce TV’lerden duyurarak 
Çorum’daki köye ulaştırırlar. Yani yaptıkları 
“evrensel”dir; bütün insanlığı ilgilendirir fakat 
kendi dışında gördüğü etkinlikleri duymaz ve 
kendi içinde duyurmaz. Zirâ zavallılar bir şey-
ler yapıyordur kendi çaplarınca. 

Kültürel iktidar(lar), çoğalan ve yayılan bir ni-
teliğe sahiptir. Burada genel olarak bahsetti-
ğimiz merkezileşen iktidar; en büyük pastaya 
sahip, baskın ve totaliter karekterli olanıdır. 
Bunun dışında kalan iktidar(lar) da vardır. 
Zaten asıl sorun, geniş çerçevede ilmin ve sa-
natın bir pastaya dönüştürülmesi, bir pasta 
olarak algılanmasıdır. 

Anadolunun küçük şehrinde aynı yapıyı tak-
lid eden kültür “ağaları” görmek mümkündür. 
Yani yukarıdan aşağıya birbirini ezen, birbir-
leri üstüne binen insan katmanlarından olu-
şan press makinasını hissetmek mümkündür. 
Belki bunun için iktidarın genişleyen ve içine 
alarak dönüştüren yapısını gösteren ‘Mişhel 
Fuko’, onun her yerde olduğunu söylemekten 
geri kalmamıştı fakat arkasından hemen ilâve 
etmişti: “İktidar her yerdedir, direniş de!”.

Beşer’i İnsan Kılmak 

Serdivan, büyük iktidar merkezlerine karşı 
ne kadar başarır bilinmez ama Fikir ve Sanat 
Akademisi ile bir direniş yeri olmak amacını 
ve kararını taşıyor. İlmin ve sanatın kendisi-
nin hayatımızda bir merkeze gelmesini, bizim 
varoluşumuzu anlamlı kılan bir eylem olarak 
onları hayatımıza dahil etmek istiyor. 

Şayet ilim, irfan, sanat ve kültürün bütün un-
surları merkez olacaksa bu doğal akışla yata-
ğını bulan ve tekelleri kıran - yıkan bir nehir 
olmalıdır. Kalıcılığını bundan almalıdır ve 
beşer olanı insan kılacak, insan yapacak şey 
buradan geçmelidir. Görünen o ki; Akademi, 
itirazlarını muhalefet yapma amacıyla sergile-
miyor. Ciddi, samimi, kalıcı işler yaparak orta-
ya koyuyor. 

Her ne kadar itirazlar; büyük, orta ve küçük 
iktidar merkez(ler)inin kulaklarından içeri 
şimdilik girmemiş olsa da, sesler sözlere yük-
selerek kendilerini dinletecek bir yapıya – im-
kâna kavuşmayacağını kimse iddia edemez. 
Hatta o iğrenç, tekebbür sahibi kültürel ikti-
dar merkezleri bile.

Serdivan 
Fikir Sanat, 
Kültürel İktidar 
Merkezlerine Karşı

DİRENEBİLİR 
Mİ?

U

Servet Kızılay
dibacedergisi@gmail.com

YORUM
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RÖPORTAJ

öportaj teklifimizi kırmayıp bizi misa-
fir ettiğiniz için memnuniyet duydu-

ğumuzu ifade ederek başlayalım. Sizi daha 
yakından tanımak isteriz öncelikle?

1955 İstanbul doğumluyum. Ticaretle uğraşan 
bir ailenin 4 çocuğundan biriyim. Babam ressam 
ve tüccardı. İstanbul’da, Çapa’da doğdum, Kara-
gümrük ve Bahçelievler’de büyüdüm. 2 kızım 1 
oğlum var. Evlilik erken olduğu için liseden son-
ra tahsil hayatıma devam edemedim. Daha son-
rasında babamdan elde ettiğim resim sevgisini, 
ilgisini ve bilgisini akademiyle taçlandırmak is-
tedim. Marmara Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar 
sınavına girdim, kazandım. 

Mimar Sinan’da karakalem çalışmalarıma devam 
ettim. Ancak asıl şansım 2 değerli hocamı tanı-
mak oldu. Fantastik realizmde Erol Deneç Hoca 
ve natüralist resimde ise Osmanlı döneminin 

son ressamlarından Feyhaman Duran’ın öğren-
cisi olan Ahmet Yakupoğlu Hoca. Yakupoğlu Ho-
ca’dan ders almak için her hafta Kütahya’ya gi-
derdim. 

Viyana’da Sergi Açtım

Şuan atölyede dersler veriyorum. Ayrıca 
İstanbul’da, Üsküdar Çocuk Esirgeme Kurumu’n-
da çocuklara dersler vermiştim. Genel olarak fan-
tastik realizmi karışık teknikle uyguluyorum. İs-
tanbul’da sergiler açtım, geçtiğimiz Mart ayında 
Viyana’da sergi açtım. Bu yeni açtığım yer hem 
bir atölye hem de satışının yapıldığı bir galeridir. 
Şimdilerde yeni bir sergiye hazırlanıyorum.

Galerinizin ismi Simurg Art. Simurg nedir, 
biraz açar mısınız?

Simurg, Ferîdüddin Attâr’ın yazdığı Mantı-

Konuşan:  Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

Fotoğraflar:  Büşra Merca zbusramercan@gmail.com

“SANAT, 
MUTLULUĞUN
KAYNAĞIDIR”

R

“Benim için resim sanatı, zaten var olan güzelliklerin, sevgiyle bera-
ber ortaya çıkmasıdır. Güzel Sanatlar, beraberinde başka güzellik-
leri de ortaya koyar.”

Sakarya’da yeni 
açtığı Simurg Art 
Galeri’sini konuş-
mak için Mübeccel 
Güçel Hoca’nın 
misafiri olduk. 

Hem hoş sohbetiyle, 
hem ikramlarıyla 
bizi çok iyi ağırla-
dığı için kendisine 
teşekkür ediyoruz.

Üreten insan 
mutlu insan-
dır. Tüketimi 
başka meş-
guliyetlerle 
frenlemeli-
yiz. Sanatla 

uğraşan 
insanların 

daha hassas 
olduğunu 

görüyoruz.

“

“
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MÜBECCEL GÜÇEL

ku’t-Tayr adlı eserde geçer. Binlerce kuş 
bir araya gelir ve bir şeye hasret oldukları-
nı dile getirirler. Kaf dağındaki Simurg’a 
yolculuk etmeye karar verirler. Yollar çok 
meşakkatlidir. Kış, fırtına, kar, yağmur, 
dağ, tepe, çukur gibi birçok zorlukla kar-
şılaşırlar. O çilelere dayanamayanlar aşağı 
düşerler ve sadece 30 kadar kuş Kaf dağı-
na ulaşırlar. Sonunda Kaf dağına ulaşırlar 
ve Simurg’un huzurunda perdenin önüne 
gelirler. Perde kalktığında görürler ki 30 
kadar kuş Simurg’un yerinde, Simurg da 
onların yerinde. 

Burada aynîleşme olur. Aynı ney gibi, neyi 
sazlıktan alırlar, içini boşaltırlar, zana-
atkârı onu işler 7 delik açar ve üflemeye 
başlar. Başta içi dolu olduğu için ses çık-
maz. Arınır ve içi boşaldıktan sonra ses 
çıkmaya başlar. Hz. Mevlana gibi temiz-
lenip arındığımızda bizden ses çıkmaya 
başlar. O neyin sesi değildir aslında, ona 
nefes verenin sesidir. Beşeri duygulardan 
arındığımız zaman bize de o sesi veren 
Cenab-ı Hakk’tır.

Varolan Güzelliği Ortaya Koyuyoruz

Resim ile Musiki arasında bir bağ var 
mı? Zira genelde resime ilgi duyanlar 
müziğe de ilgi duyuyor?

Arz ve semanın kusursuz olduğunu ve 
bütün güzelliklere hâkim olduğunu gö-
rüyoruz. O güzelliğe gönderme yapmak 
onu ortaya koymak var sanatta. Resim 
anı yakalamaya o kusursuz güzelliklere 
dikkat çekmeye yarıyor. Müzik te öyle. 

Bestekâr önce o müziğin içine yerleştiril-
miş vesilelerden yola çıkarak beste yapar. 
Yani güzelliği, var olanı ortaya koyar. Bes-
tekârların “önce kulağımda işitiyorum, 
sonra ortaya koyuyorum” demesi de bun-
dandır. Benim için resim sanatı, zaten var 
olan güzelliklerin, sevgiyle beraber ortaya 
çıkmasıdır. Güzel Sanatlar beraberinde 
başka güzellikleri de ortaya koyar. 

Bir kişide arınmayı gerçekleştirmek-
te sanat önemli bir nokta mı? Sanat 
bizi arındırır mı?

Üreten insan mutlu insandır. Tüketimi 
başka meşguliyetlerle frenlemeliyiz. Sa-
natla uğraşan insanların daha hassas ol-
duğunu görüyoruz. Çünkü sanat Allah’ın 
sâni sıfatından kişilere ikram edilmiştir. 
Verilen emanet vücudu, iyiye de kullana-
biliyoruz kötüye de; sanat da aynıdır. Al-
lah bize onu ikram etmiş, kul uyanmazsa 
kötüye kullanabiliyor. Sanatçı yufka olur 
ama kötüye kullanmadığı sürece. 

Sanat bizi daha ince ruhlu biri yapar 
mı?

Evet. Sabrı öğrettiği için bu böyledir. Ta-
hammülü bildiğiniz için günahtan uzak-
laşıyor, vaktinizi de boşa geçirmemiş 
oluyorsunuz. Kaldırım kenarındaki bir 
papatyaya belki kimse dikkat etmez. Ama 
siz onu resmedebilir, onun orada olduğu-
na şükredebilirsiniz. Çocuklara da bunu 
aşılamak gerekiyor. Sanatla ilgilenmek 
çocukların kabiliyetlerini açığa çıkartır. 
Resimle başlayıp müzik heykel vs de yö-

nelebilir çocuk.

Sanatlarımızda Edeb Vardır

Geleneksel sanatlar ile Batı’da ya-
pılan sanatlar birbirinden farklı. 
İnsana sükûnet veren sanatlar bizim 
geleneksel Sanatlarımıza giriyor. 
Ebru, tezhip, hat yaparken doğal ola-
rak bir sakinlik, onunla da bağlantılı 
olarak bir sabır gerekiyor. 

Bizim sanatlarımız içinde sadece sakin-
lik ve sabır yoktur, aynı zamanda bir de 
edeb vardır. Hocamın yanına ilk kez oğ-
lumla beraber gitmiştim. 14 yaşındaydı o 
zaman. İstedim ki oğlum da hemen neye 
başlasın. Neyi eline alıp biraz uğraşınca 
hocam azarladı, ona öyle davranma hür-
met göstermelisin dedi. 

Oğlum buna gücendi ve hırs yaptı. Ben 
bunu üfleyeceğim dedi. Birkaç gün içinde 
üflemeye başladı. Neye saygı gösterilmesi 
gerektiğini ve her işin edeble öğrenilmesi 
gerektiğini söylemişti hocam. Eskiler ak-
şam yattıkları yastığı sabah öper öyle ko-
yarlarmış yataklarına. Eşyaya hürmettir 
bu. 

Sanatlarımızın herhangi bir dalına 
özellikle de resme ilgi duyan okurla-
rımız ne ile başlamalı ne yapmalı?

Bazı insan var hobi olarak değerlendiri-
yor, bazısı da var meslek edinmek için bu 
sanatları icra ediyor. Hangisi olursa ol-
sun bu sanatlar muhakkak yapılmalı. Her 
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SOSYAL MEDYA

tweet
seçkisi

acebook, 1,5 Milyar kullanıcısıyla 
dünyanın en çok kullanılan sosyal 

medya organı.

Sosyal medya devi Facebook’un sayfa-
larda izin verdiği özellik şahsi hesaplar 
içinde geliyor. Saat ve tarihi önceden 
belirleyerek paylaşımın planlanmasına 
imkân sağlayan bu özellik sayesinde kul-
lanıcılar kişisel hesaplarından yaptıkları 
gönderileri zamanlayabilecek.

1,5 milyara yakın aktif kullanıcısıyla 
dünyanın en popüler sosyal medya ağı 
olan Facebook yeniliklerine her geçen 
gün devam ediyor.

İşte 1,5 milyar üyesi bulunan Facebook 
hakkında bilmeniz gereken özellikler-
den bazıları: 

Facebook’taki mesaj kutusunun sağ üst 
köşesinde bulunan ‘dosya ekle’ butonu 
ile karşı tarafa dosya gönderebilirsiniz.
Facebook’ta Twitter’dakine benzer bir 
liste seçeneği bulunuyor. 

Haber Kaynağının solunda ve profil res-
minizin tam altında bulunan kısma tık-
layarak beğendiğiniz paylaşımları favo-

rilerinize kaydedebiliyorsunuz.

Akıllı cihazınızdaki Facebook uygulama-
sında ‘gizlilik ayarları’nın içinde yer alan 
‘bildirimler’ seçeneğinden istediğiniz 
bildirimleri kapatıp açabiliyorsunuz. 

Arkadaş listenizdeki bir kişi tarafından 
yapılan paylaşımı kaydedip daha sonra 
inceleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleş-
tirmek için paylaşımın sol üst köşesinde 
bulunan ‘save this link’ (bu linki kaydet) 
seçeneğine tıklamanız yeterli.

Büşra Mercan zbusramercan@gmail.com

F

Zaman Ayarlı
Paylaşımlar

Facebook’a yeni gelen özellikle birlikte arkadaş liste-
nizdeki bir kişi tarafından yapılan paylaşımı kaydedip 

daha sonra inceleyebilirsiniz.
“ “
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SOSYAL MEDYA

zellikle gençle-
rin yoğun ilgi 

gösterdiği mesajlaşma 
uygulaması Snapchat 
yenilenmeye devam 
ediyor. 

Filtreler, Lenses özel-
likleri derken şimdi de 
videolar için yavaş ve 
hızlı çekim modları-
nı içeren güncelleme 
yayınlandı.

İlginç ve eğlenceli içe-
rikler hazırlayarak, bu 
içerikleri listenizdeki 

arkadaşlarınıza belir-
lediğiniz süre boyun-
ca gösterebildiğiniz 
Snapchat, her geçen 
gün farklı yeniliklerle 
karşımıza çıkıyor. 

Fotoğraf ve video filt-
releri, animasyonlu sel-
fie çekmemizi sağlayan 
Lenses özelliği derken, 
yeni yayınlanan gün-
celleme ile artık çek-
tiğimiz videoları ağır 
çekim, hızlı çekim ve 
tersten oynatma gibi 
özelliklerle biçimlendi-

rebiliyoruz. 

Bu özellikleri kulla-
nabilmek için; video 
çektikten sonra ekranı 
kaydırarak salyangoz 
ve tavşan simgelerine 
getirebilirsiniz.

acebook’tan son-
ra en çok zaman 

geçirdiğimiz sosyal 
ağ sitelerinden Twit-
ter’a anket oluşturma 
seçeneği geldi. Kararsız 
kaldığınız durumlarda 
iki şıktan oluşan hızlı 
bir anket hazırlayarak 
takipçilerinizin fikir-
lerini almanız müm-
kün. Peki, hem mobil 
uygulama hem de web 
üzerinden bu özelliği 
nasıl kullanacağınızı 
biliyor musunuz?
Twitter, polls yani 
anket seçeneğini ilk 
olarak çalışanlara ve 
partnerlere açmıştı. 
Uzun süredir dene-
me aşamasında olan 
yeni özellik geçtiğimiz 
günlerde tüm kullanı-

cılara açıldı. Şu anda 
hem mobil uygulama 
üzerinden hem de 
web üzerinden anket 
oluşturabiliyorsunuz. 
“Katılıyorsanız retwe-
etleyin”, “Beğeniyorsa-
nız favlayın” tabirlerini 
ortadan kaldıran anket 
özelliğinin hesabınız 
için kullanıma sunul-
duğunu Tweet oluştur-
ma ekranında Medya 
ve Konum’un yanında 
görebileceğiniz “Oyla” 
butonundan anlayabi-
lirsiniz.
Twitter’da anket oluş-
turmak için tek yap-
manız gereken Tweetle 
butonuna ardından 
Oyla (Poll)butonuna 
dokunmak ve sorunu-
zu, seçenekleri girmek. 

Bu noktadan sonra 
anketiniz 24 saat 
boyunca tüm takipçile-
rinize açılıyor. Bu süre 
boyunca takipçileriniz 
oylama yapabiliyor ve 
kaç kişinin oy kullandı-
ğını görebiliyorsunuz. 
Anketinizin süresi 
dolduğunda da kesin 
sonuçlar olarak belir-
tiliyor ve kaç kişinin 
anketinize katıldığını 
görüyorsunuz.

Ö

F

Snapchat Artık

Twitter’da

Daha Kullanışlı

Anket Dönemi
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YEMEK KÜLTÜRÜ

u sayımızdaki ‘ye-
mek kültürü’ say-
famızın hazırlıkla-

rına başladığımızda, hangi 
yemek üzerinde yoğunla-
şacağımızı epeyce tartıştık. 
Önceki sayılarımızda Sa-
karya’mızda yetişen tarım 
ürünlerini ele almıştık. Bu 
sayıda doğrudan bir yemek 
tanıtalım dedik ve elbette 
neyle başlayacağımız çok 
belliydi. Sakarya’ya özgü bir 
yemek olan, yöresel lezzet-
lerin en güzel örneklerin-
den biri.

Yıllarca adını duyduğumda 
sulu köfte zannettiğim mu-
azzam lezzet. Adapazarı’n-
da yaşamaya başladığımdan 
beri aslının öyle olmadığını 
anladığım müthiş tat. İs-
miyle müsemma bir görsel 
şölen: Islama Köfte.

İlginç Bir Hikayesi Var

Sakarya’da hemen her lo-
kantada yapılır ıslama köf-
te. Şehrin sembollerinden 
biri olması 1912 senesine 

dayanıyor. 

Islama köftenin aslında 
ilginç bir hikayesi var. 

Balkanlardan göçüp buraya 
yerleşen bir aile, ilk olarak 
bu tarihte bir dükkanda 
yapmaya başlamış. Dişleri 
olmayan müşteriler için 
yapılmış olan ıslama köfte, 
zamanla çok sevilmiş ve 
her lokantanın menüsüne 
girmeyi başarmış. 100 yılı 
aşkın süredir severek, beğe-
nilerek ve bıkmadan tüke-
tilmeye devam ediyor. 

İnce kıyılmış soğan, 
ufalanmış ekmek içi, 
baharat ve tuzla bir-
likte dana kıymasının 
yoğrulmasıyla yapılır. 
Kıyma deyip geç-
meyin. Dananın döş 

ve kaburga kısımlarından 
yapılıyor bu kıyma. 

Lezzetli olmama ihtimali 
ortadan kalkıyor böylece. 
Yoğrulan harçtan yapılan 
köftelerin ızgarada pişirile-
rek hem sağlıklı hem lezzet-
li olması ayrı bir güzellik 
katar. Tabi asıl ismini aldığı 
“ıslama” kısmının geldiği 
ekmekleri var. Kemik suyu-
na kırmızı toz biber, tuz ve 
sıvıyağ katılmasıyla yapılan 
suyunun lezzetini tarif 

etmeye kelimeler yetmez. 
Dilimlenen ekmekler bu 
suya batırılır ve birkaç da-
kika ızgarada tutulduktan 
sonra servis tabağındaki 
yerini alır. Yanına da yine 
ızgarada pişirilmiş biber ve 
domates de konularak güzel 
bir görüntü elde edilir.

Muhteviyatındaki et, sebze 
ve kemik suyu ile lezzetli 
olmasının yanı sıra sağlıklı 
da ıslama köfte. Hem göze 
hem damağa aynı anda 
hitap eden yemek bulmak 
zordur. İşte ıslama köfte 
bunlarının hepsini karşılı-
yor.

Islama Köfte İçin 
İstanbul’dan Gelenler 
Var

Tekrar edelim, Ada-
pazarı’nda hemen 
her lokantanın 
menüsünde bulabi-
leceğimiz bir lezzet 
bu. Sırf onun için 
İstanbul’dan çıkıp 
gelenler var düzenli 
olarak. Buraya gelen 
misafirlerin de ilk 
uğrayacağı nokta 
tabiî ki ıslama köf-
teyi en iyi yapan bir 
yer oluyor. Bu köşe-
yi hazırlamak için 
fırsattan istifade 

biz de Serdivan’daki meşhur 
Köfteci İsmail’e gittik. 

Hem ıslama köftemizi yedik 
hem de sohbet edip köfte 
hakkında bilgi aldık. 1928 
yılından beri işlemekte olan 
mekan, yemeğin lezzeti, 
sunumu ve ikramları konu-
sunda işinin ehli. Kendile-
rine bizi böyle güzel ağırla-
dıkları için ayrıca teşekkür 
ediyoruz.

Bu yazıyı okuduysanız eğer 
iştahınızın kabarmaması 
mümkün değil. Hemen siz 
de en yakın ıslama köftesi 
yapan bir lokantaya gidip 
bu lezzete bir kez daha, 
beki de ilk kez varın. Üstü-
ne de bizden birer kabak 
tatlısı, çay, kahve için :)

ISLAMA KÖFTE
Tam Damağınıza Göre

 B

Narin Akgül naringul@gmail.com
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oplum denen şey eğer sosyoloji-
nin kastettiği manada mevcut-
sa, bunu oluşturan unsurlardan 

birinin de ‘kanaatler’ olduğunu söyle-
yebiliriz. Esasen kanaatlerle davranış 
pratikleri arasında bir öncelik sonra-
lık ilişkisinin olmadığını düşünmek 
de naifçe olurdu. 

Her toplumun da (bazen farkında 
olduğu bazen de olmadığı) kanaatleri 
olduğu düşünülürse (haz ilkesinin ön 
plandalığı, bireysellik, siyaset, kısaca 
maddi veya manevi öncelikler vd.) 
pratiklerin de kanaat çizgileriyle para-
lellik gösterdiği ifade edilebilir. 

Miras Kalan Kanaat

Ülkemizde bilincin oluşumu ve davra-
nış pratiklerinin oluşmasıyla ve geliş-
mesi, yani devam ettirilmesiyle siyasî 
bilinç arasında çok ciddi rabıtalar var. 
Kişiler hakkındaki kanaatlerimiz, ta-
rihi okuma biçimimiz, korkular veya 
ümitler miras kalan kanaatlerin her-
hangi birisiyle mutlaka ama mutlaka 
ilişki içerisindedir. 

Düşünce biçiminin siyaset tarafından 
dönüştürülmesi ihtimali her zaman 
ve çok ciddi tutarsızlık potansi-
yellerinin var olduğunu gösterir. 
Söylemin bilinci besleyici ve dönüş-
türücü gücü, kaynağının, soy kütü-
ğünün neresi olduğuyla doğrudan 
alâkalıdır. 

Şu veya bu şekilde toplumsal bir 
karşılığı olan her söylem geri-
lerde bir yerlerde, yani tarihte 
insanlarla bir ilişki içerisine 
girmiştir ve bu ilişkiden 

galip çıkmıştır. 

Öyleyse toplumun var olup olmadığı 
tartışılabilir bir şeyken, kolektif bir 
bilincin ya da bilinç dışının olduğu 
tartışılamaz. Bu bilinç veya bilinç dışı 
geleceğe ait kurgusunu, geçmişteki 
söylemin gücü orantısında detaylan-
dırabilir.

Kurulması mümkün olmayan geçmiş, 
gelecekte kuruluşuna dair sahip olu-
nan özlemin temelini yine o geçmişin 
gerilerde bir yerde kurduğu söylemin 
gücünden alır. Ayrıca “aşkın göste-

ren” olarak muazzam bir güce 
sahip olan ve bilinci 

kuran 
geçmiş, kendisini 

olumsuzlayan bir 
başka geçmişin veya 

geleceğin tehlikesinden 
kurtarıcı bir özelliğe 
sahiptir. Bundan dolayı 
düşünceyi kuran söylemin 
problem çözücü gücü, 
gelecekteki ve geçmişteki 

tehlikelerinden kendisi-
ne sığınılan bir liman 

vazifesi görür.
Kolektif bilincin 

olumsuzladığı 
reel formlar 
hiçbir zaman 
bir liste ha-
linde zihnin 
bir köşesinde 

yer almaz. 
Bilakis 

olumsuz 
olan veya 

olumsuz olduğu kabul edilen her 
şeyin münferid örnekleri, bilinçte açık 
veya örtük olarak tözsel olarak mev-
cuttur. Tözsel olarak tanımlanan her 
olumsuz varlık, kendi örtüsünün dışı-
na çıktığında, kendisini gösterdiğinde 
bilinç tarafından teşhis edilir. 

Tarihsel soykütük, her dünyevî bilinç 
tipinin yücelttiği kavramları gösteren 
olarak içerisinde barındırır. Bir kav-
ram bazen “aşkın gösteren” olabilir, 
bu durumda kavramın “aşkın” olması 
ona asla ulaşılamayacağı manasına 
gelir. 

Toplumsal pratik, aşkın gösteren olan 
hedefe ulaşmak için attığı her adım-
da, o hedefin kendisinin bir adım 
ötesine geçtiğini görür. Dolayısıya her 
aşkın gösteren ulaşılabilme isteğiyle 
ulaşılamazlığın diyalektik özelliğini 
kendi içerisinde bulundurmak zorun-
dadır.

Haz İlkesi

Çeşitli pratiklerin hedefleri olarak 
ifade edilen her kavramın soykütüğü-
nün idealist düzende var olup olma-
dığı tartışmaya açıktır. Çünkü haz 
ilkesi, ilk bakışta sadece maddî iken, 
belki onu daha yakından tahlil etmek 
içinde idealist fikirlerin de bulunduğu 
gerçeğini ortaya çıkaracaktır. 

Şüphesiz her pratiğin hedefinin ide-
alist bir düzlemden çıkıp çıkmadığı 
konusundaki tartışmada en zihin yo-
rucu sual, haz ilkesinin de buna dahil 
olup olmadığıdır.

Kavramın ve Hedefin

SOYKÜTÜĞÜ

T

Ayhan Koçkaya
a.kockayay@gmail.com
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TAKVİM

KASIM TAKVİMİ

Cezayir Bağım-
sızlık Savaşı

Cezayirli Müslüman 
Araplar ile Avrupalı Ceza-
yirlilerin arasındaki sür-
tüşmenin, 130 yıllık ko-
loni yönetimine karşı bir 
isyana dönüşmesiyle baş-
ladı. 8 yıl süren savaşta 
2 milyon köylü toprağını 
terk etmek zorunda kalır-
ken, 250 bin Müslüman 
Cezayirli yaşamını yitirdi.

Başkan Kennedy Suikastı

Yerel saat ile 12.30’da eşiyle birlikte açık 
bir araba içinde Dallas’ta bir konvoyun 
arasında ilerlerken ateş açıldı. Ensesin-

den ve başından iki kurşun alan ABD’nin 
35. başkanı John F. Kennedy, 

Parkland Hastanesi’ne götürülür-
ken yolda öldü.

1 Kasım
1954

22 Kasım 
1963

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu 
1914’te başlayan ve 1918’de sona eren Av-
rupa merkezli küresel savaş. II. Dünya Sa-

vaşı’na dek Dünya Savaşı veya Büyük Savaş 
olarak adlandırılmıştır. İtilaf Devletleri’yle 

tek tek İttifak Devletleri arasında 
yapılan mütarekelerle, 
çatışmalar resmi olarak 

sonlandırılmıştır.

11 Kasım
1918

Büşra Mercan
zbusramercan@gmail.com

Hazırlayan:

Atatürk’ün Ölümü
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu-

su Mareşal Gazi Mustafa Kemal bu 
tarihte Dolmabahçe’de öldü. 1934’te 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın-
dan Gazi Mustafa Kemal’e ‘’Türklerin 
atası’’ anlamına gelen Atatürk soyadı 

verilmiştir.

Öğretmenler Günü
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğret-
menler Günü olarak kutlanır. 24 
Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti 
devletininin kurucusu Mustafa Ke-
mal’in “Millet Mektepleri’nin Başöğ-
retmenliği”ni kabul ettiği gündür.

10 Kasım
1938

24 
Kasım

16 Kasım
1946

UNESCO’nun Kuruluşu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü,  Birleşmiş Millet-
ler’in özel bir kurumu olarak kurul-
muştur. Merkezi Paris’te bulunan ve 
Genel Konferans, Yürütme Konseyi, 
Sekreterlik olmak üzere üç organı 
olan UNESCO eğitim, bilim ve kültür 
alanlarındaki amaçlarını kendisine 
üye olan her devlette kurulan Milli 
Komisyonlar aracılığıyla gerçekleşti-
rir.

Yeni Alfabe Kabul Edildi

Harf yasasının kabulüyle o güne 
kadar kullanılan Arap harfleri esaslı 
Osmanlı alfabesinin resmiyeti son 
buldu ve Latin harflerini esas alan 

Türk alfabesi yürürlüğe kondu.

1 Kasım 
1928

‘‘
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GAP’ın Kuruluşu

Güneydoğu Anadolu Projesi 
ya da kısaca GAP, Fırat ve Dicle 
Nehirleri üzerinde yapımı ön-
görülen barajlar, hidroelektrik 
santralleri ve sulama tesislerinin 
yanı sıra kentsel ve kırsal alt-
yapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, 
sağlık ve diğer sektörlerin geliş-
mesini ve hizmetlerini kapsayan 
entegre projedir. Türkiye’ye 
birçok açıdan büyük katkılar 
sağlamıştır.

Mustafa Akkad Vefat Etti
Suriye asıllı ABD’li yönetmen. Çağrı ve Çöl Aslanı Ömer 
Muhtar filmlerinin yönetmeni, Halloween filmlerinin 
yapımcısıdır. Bu nedenle kendisine “Cadılar Bayramı 
filmlerinin büyükbabası” lakabı verilmiştir. Ürdün’de üç 
uluslararası otelin bombalanması hadisesinde kızı Rima 
ile birlikte hayatını kaybetmiştir.

Anadolu Üniversitesi’nin Kuruluşu

Eskişehir’de yer alan devlet üniversitesi. Temelini, 1958 
yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Aka-
demisi oluşturur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesine 
dönüştürülmüştür. Şuan örgün okuyanların yanı sıra 
lisans ve ön lisans programlarında 1 milyon 400 bin 
açıköğretim öğrencisi bulunmaktadır.

Godfather Gösterime Girdi

Mario Puzo’nun yazdığı aynı adlı roman-
dan uyarlanan, Francis Ford Coppola’nın 

yönettiği, Marlon Brando ve Al Paci-
no’nun başrollerini paylaştığı filmdir. 
Filmin hikâyesi, II. Dünya Savaşı’nın 

bittiği yıl olan 1945’te başlar ve 
10 yıllık bir dönemi 

kapsar.

Sürgünde Filiste 
Devleti’nin Kuruluşu

Bağımsızlığın Cezayir’de ilan edildiği sırada Filis-
tin Kurtuluş Örgütü’nün Filistin topraklarında 
hiçbir kontrolü yoktu. Günümüzde sadece Batı 

Şeria ve Gazze Şeridi Filistinlilerin kontrolünde-
dir ve bu bölgeler İsrail ordusunun işgali 

altındadır. Aralarında Çin, Rusya, 
Hindistan ve Türkiye’nin de bulunduğu 

yüzden fazla ülke tarafından 
resmen tanınmaktadır.

6 Kasım
1989

11 Kasım
2005

30 Kasım
1973

2 Kasım
1973

15 Kasım
1988

EKİM

Süveyş Kanalı’nın Açılışı

Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine 
bağlayan yapay su yoludur. Temelleri Os-
manlı İmparatorluğu tarafından atılmış, 
Baharat Yolu’nun canlandırılması sağlan-
mıştır. Kanal (Süveyş) Cephesi, Alman-
ya’nın isteği üzerine açılmıştır. 1. Dünya 
Savaşı’nda İngiltere ve de Arapların 
yardımı ile Osmanlı sınırlarından çıkarak 
İngiltere’nin sınırlarına girmiştir. 

16 Kasım
1869

‘‘
hatırlamak 
güç verir 

insana
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HABER

erdivan Belediye-
si’nin geleneksel 
aşure etkinliğinde 

Sakarya Milletvekili Recep 
Uncuoğlu, Sakarya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeki 
Toçoğlu, Serdivan Belediye 
Başkanı Yusuf Alemdar ka-
zanların başına geçerek ge-
len misafirlere aşure ikram 
etti.

Bereketli olması temen-
nisinde bulunarak aşure 
kazanlarının başına ge-
çen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu tüm 
vatandaşların Muharrem 
Ayını tebrik etti.

Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar ise aşure-
nin ve Muharrem ayının 
kardeşlik ayı olduğunu dile 
getirerek; bu günün de kar-
deşlik duygusunun taçlan-
dığı gün olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 bin kişilik aşure-
nin dağıtıldığı program so-
nunda Sakarya Milletvekili 
Recep Uncuoğlu, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Zeki 
Toçoğlu, Serdivan Beledi-
ye Başkanı Yusuf Alemdar 
alışverişe gelen vatandaş-
larla ve pazar esnafıyla 
sohbet ederek hayırlı alış-
verişler diledi.

erdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar, köylere 

yönelik sürdürülen asfalt ça-
lışmalarını değerlendirerek; 
“Bizim için Serdivan’ın her 
noktası merkez konumunda. 
Ana arter ve uç mahalle ayrı-
mı yapmadan ilçemizin her 
noktasına en güzel hizmetle-
ri götürmenin gayretindeyiz” 
dedi.

Beşevler’den başladıkları as-
falt çalışması kapsamında köy 
yollarının yenilendiğini belir-
ten Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar, “Şimdi tüm 
ekiplerimizle birlikte Çubuklu 
Mahallemizin yollarındayız. 
Beşevler, Kızılcıklı, Meşeli, 
Dağyoncalı, Uzunköy ve Yu-
karıdereköy Mahallelerimizin 
ardından Çubuklu Mahalle-
mizin de sokaklarını karayol-
ları standartlarına getiriyo-
ruz” dedi.

2014 yerel seçimlerinin ar-

dından mahalle statüsüne 
kavuşan köylere yönelik yatı-
rımların yolla sınırlı olmadı-
ğını belirten Yusuf Alemdar, 
Çubuklu Mahallesi’ndeki ça-
lışmaları muhtar ve mahalle 
sakinleri ile birlikte inceledi.

Alemdar, “Şu ana kadar 42 bin 
ton asfaltla köylerimizin cad-
de ve sokaklarını yeniledik. 
Mahalle statüsüne kavuşan 
köylerimizin hepsinde aynı 
şekilde çalışma yapılacak. Bi-
zim için Serdivan’ın her kö-
şesi ayrı bir öneme ve güzel-
liğe sahip. Asfaltla güzelleşen 
ve modernize edilen yolların 
yanı sıra “Her mahalleye yeni 
park” projemiz kapsamında 
tüm mahallelerimizde fitness 
aletleri, çocuk oyun gurupları 
ve dinlenme alanları ile tasar-
lanan parklarımızı da haya-
ta geçiriyoruz. İnşallah daha 
güzel hizmetleri ilçemizin her 
noktasına kazandırmaya de-
vam edeceğiz” dedi.

Aşure 
Ziyafeti

Serdivan’ın
Köyleri Yenileniyor 

Geleneksel hale gelen aşure dağıtım 
programında yaklaşık 3 bin kişiye aşure 
dağıtıldı. 

Serdivan Belediyesi’nin, mahalle statüsüne ka-
vuşan köylere yönelik kapsamlı asfalt çalışma-
larında yeni durağı Çubuklu Mahallesi oldu.

S S
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SİNEMA

BU AY 
VİZYONA 

GİRECEK 4 FİLM
ERTUĞRUL

ALİ BABA VE 7 CÜCELER

SPECTRE

ABLUKA

• Vizyon Tarihi: 27 Kasım 2015

• Yapım: 2015 - Türkiye, Japonya

• Yönetmen: Mitsutoshi Tanaka

• Oyuncular: Masaaki Uchino ,  Kenan 

Ece ,  Shiori Kutsuna ,  Alican Yücesoy

• Tür: Dram, Savaş

Japonya ile Türkiye’nin ilişkilerine dam-

ga vuran ve iki ülke arasındaki dostluğun 

pekişmesinde büyük rol oynayan iki tarihi 

olay;  “Ertuğrul” filmiyle beyazperdeye 

yansıyacak! “Ertuğrul” filmi; 1890 yılında 

Japon sularında batan Osmanlı fırkateyni 

Ertuğrul’un hazin hikayesi ile 1985’te 215 

Japon vatandaşının, Turgut Özal’ın talima-

tıyla THY tarafından İran-Irak savaşından 

kurtarılmasının çarpıcı öyküsünü kurgusal 

bir senaryoyla anlatacak. Filmin senaryo 

ve tarih danışmanlığını yapan Prof. Dr. 

İskender Pala, filmin Türk tarihinin önemli 

hadiselerinden birini ele aldığını, projenin 

içinde bulunmanın ise “bir destanın içinde 

olmak” kadar önemli olduğunun altını çizdi. 

• Vizyon Tarihi: 13 Kasım 2015

• Yapım: 2015 - Türkiye
• Yönetmen: Cem Yılmaz
• Oyuncular: Cem Yılmaz ,  Zafer Algöz ,  

Çetin Altay ,  Bahtiyar Engin 

• Tür: Komedi ,  Macera

“Pek Yakında” filmiyle kendi film serisinde 

ciddi bir ivme kazanan Cem Yılmaz’ın aynı 

ivmeyi yeni filmi “Ali Baba ve 7 Cüceler”de 

de sürdürmesi bekleniyor.

Kendi yazıp yönettiği 4. film olan bu filmde, 

seyirciyi ilginç bir senaryo bekliyor. Farklı 

bir tarzda senaryosu olduğu fragmanlardan 

belli oluyor.

Ali Baba ve Yedi Cüceler, 13 Kasım’da 

izleyicilerle buluşuyor. Filmde Cem Yılmaz 

ile birlikte zengin oyuncu kadrosu ve Rus 

model İrina İvkina filmde yer alacak.

• Vizyon Tarihi: 06 Kasım 2015

• Yapım: 2015 - İngiltere ,  ABD

• Yönetmen: Sam Mendes
• Oyuncular: Daniel Craig ,  Ralph Fien-

nes ,  Monica Bellucci
• Tür: Aksiyon ,  Casusluk ,  Macera ,  Suç

007 James Bond karakterini yine Daniel 

Craig üstleniyor. Geçmişten gelen şifreli 

bir mesaj James Bond’u Mexico City’ye 

ve sonunda, kötü şöhretli bir suçlunun, 

yasaklı dulu, güzel Lucia Sciarra ile tanışa-

cağı Roma’ya sürükler. Bond, sızdığı gizli bir 

toplantı sonucunda, Spectre olarak bilinen 

tekinsiz bir örgütün varlığını ortaya çıkartır. 

Bond, Spectre’nin ağını ortaya dökebilecek 

ipuçlarına ulaşmak için, eski düşmanı Mr 

White’ın kızı, Madeleine Swann’ı aramakta-

dır. Moneypenny ve Q’dan kıza ulaşmak için 

gizlice kendisine yardım etmelerini ister. Ve 

aralarında kan dondurucu bir bağ olduğunu 

öğrenecektir.

• Vizyon Tarihi: 06 Kasım 2015

• Yapım: 2015 - Türkiye ,  Fransa

• Yönetmen: Emin Alper
• Oyuncular: Tülin Özen,  Mehmet Öz-

gür,  Ozan Akbaba,  Müfit Kayacan 

• Tür: Dram

Kadir hapishanedeki 20 yılın ardından 

tahliye olur ve emniyette çalışan Hamza’nın 

yardımıyla iş bulur. İstanbul’u saran büyük 

siyasi karmaşa atmosferi özellikle sokak-

larda kendini göstermektedir. Kadir çöp 

toplayıcısı olarak girdiği bu paravan işin 

ardında aslında muhbir olarak çalışacaktır. 

Gecekondu mahallelerindeki çöpleri karış-

tırarak bomba ile ilgili malzemelerin olup 

olmadığını kontrol ederek ilgili mercilere bu 

bilgileri iletecektir. Kadir bir gün çalıştığı 

mahallelerden birinde kardeşi Ahmet ile 

karşılaşır. Belediyede çalışan Ahmet ile yeni-

den kardeşlik bağını kurmaya çalışsa da bu 

çabaları tek taraflı kalır. Ahmet’in bu halleri 

Kadir’i komplo teorileri üretmeye iter. 
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Editör’den

6. sayımızla sizleri selamlıyoruz. Yarım yıl-
dır düzenli olarak her ay sizinle buluşmak-
tan dolayı çok memnunuz.

Umarız buluşmalarımız uzun yıllar devam 
eder. Zira, her sayıyı büyük bir heyecanla 
hazırlıyor ve matbaaya gönderiyoruz. Şehrin 
çeşitli yerlerinde, bir köşede ‘Serdivan Ajans’ 
okuyanları görüp emeğimizin karşılık bul-

duğunu görerek ziyadesiyle mutlu oluyoruz.

Bu sayımızın sayfalarını, Sakarya’nın yetiş-
tirdiği önemli manevi mimarlardan Abdur-
rahman Gürses ile açıyoruz. Yeni bir köşe-
miz var: Geleneksel Sanatlarımız. Umarız 
beğenirsiniz.

Bu ay kitap&film ekine bazı yenilikler kat-

tık. Yemek Kültürü köşemizde bu ay ‘ıslama 
köfte’yi ağırlıyoruz. Söyleşi köşemiz de ise 
Mübeccel Güçel hocayı misafir ettik. Hoca-
mız, sanatın insan ruhunu nasıl incelttiğini 
anlattı. Kaçırmayınız.

Daha iyi sayılarda buluşmak temennisiyle, 
keyifli okumalar dileriz.

AL Ligi’nde 5. haf-
taya girdik. Serdi-

vanspor başarılı adım-
larla liderlik hedefini 
sürdürüyor. 20 yıllık 
aktif futbol hayatı olan 
Serdivanspor kaptanı 
Özgür Özkan ile takı-
mın durumuyla alakalı 
görüşlerini aldık.

BAL Ligi’nde geride 
bıraktığımız 4 haf-
tanın sonucunda 
Serdivanspor, Koca-
elispor’un 3 puan ge-
risinde kalarak ligde 
şuan 6. sırada. Takımın 
dinamik ve genç oldu-
ğunu belirten kaptan 
Özgür Özkan; “Serdi-
vanspor’da olumsuz 
şartlar hiçbir zaman 

olmuyor. Gerek kulüp 
yönetimi gerek oyun-
cu kadrosu olarak Ser-
divanspor’un daha iyi 
yerlere gelebilmesi için 
elimizden geleni yapı-
yoruz.” dedi.

Sürekli başarılı olma 
gibi bir gayretlerinin 
olmadığını söyleyen 
kaptan, başarılı futbol 
oynayıp insanlara güzel 
şeyler sunmak hedefin-
de olduklarının altını 
çizdi.Takımda sıkı bir 
disiplinle çalıştıklarını 
söyleyen kaptan sözle-
rine şu şekilde devam 
etti: “Antrenmanları-
mızı günü gününe, ak-
satmadan yapıyoruz. 
Hepimiz birbirimizle 

ağabey kardeş gibiyiz, 
muhabbet içindeyiz. 
Ancak bu samimiyet 
çalışmalarımıza yansı-
mıyor. Seyirci desteği-
ni de arkamıza alarak 
şampiyonluk yolumuza 
devam etmeyi hedefli-
yoruz.”

Kaptan Özkan son ola-
rak  “puan durumunda 
üst sıralara doğru iler-
liyoruz. Liderle ara-
mızda 3 puan fark var. 
Bu fark da 1 galibiyet 
ile kapanabilir. Futbol 
bir takım sporu oldu-
ğu için yenildiğimiz ve 
yendiğimiz takımlara 
göre durumumuz belli 
oluyor.” açıklamasında 
bulundu.

SIKI
DİSİPLİN
Serdivanspor BAL Liginin 5. haftasında 
başarılı adımlarla liderlik hedefini sürdü-
rüyor.
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