
Allah yolunda öldürülenlere
“ölüler” demeyin. Bilakis onlar
diridirler, fakat siz
hissedemezsiniz. (Bakara 154)
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Allah Allah!  çekilin yoldan.
Genç Osman Türküsü çalıyorsa tutmayın bizi,

Kastamonu, il veren hid 
yollara… Şerife Bacı Halime Çavuş, en çok şe

Vatan, millet, Kastamonu diye düşüyoruz
SONRA TEMİZLERSİN
ÖNCE KİRLET
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Allah Allah!  çekilin yoldan.
Genç Osman Türküsü çalıyorsa tutmayın bizi,

ya takımı mehteran Kastamonu, 
yollara… Şerife Bacı Halime Çavuş, en çok şe

Vatan, millet, Kastamonu diye düşüyoruz
MİZLERSİN

ÖNCE KİRLET

 

 
 

 

Genç Osman Türküsü çalıyorsa tutmayın bizi,
daya 

-yollara… Şerife Bacı Halime Çavuş, en çok şe
Vatan, millet, Kastamonu diye düşüyoruz 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
İnebolu’dan…

vefakâr öyle mız 
manlık göstermiş bir ildir Kastamonu, Kadınları
anlatmaya falan efendim şu tarihte şöyle kahra

Mikrofonu eline alan başlıyor Kastamonu’yu 
Biraz vites küçültmeye ne dersiniz?

Allah Allah!  çekilin yoldan.

 

 
 

 taşımışlarcephane kağnılarla ki 
manlık göstermiş bir ildir Kastamonu, Kadınları
anlatmaya falan efendim şu tarihte şöyle kahra

Mikrofonu eline alan başlıyor Kastamonu’yu 
Biraz vites küçültmeye ne dersiniz?

Allah Allah!  çekilin yoldan.
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Ne yer üzerindekiler ne de 
altındakiler vermez vallahi!

Devlet içinde Devlet Kurmak için Bir Karış Toprağı;

1984'ten bu yana terörle mücadelede sadece
Kastamonu olarak 85’in üzerinde şehit verdik. Son
şehidimiz Kadir Kayıkçı, ömrünün baharında hain
pusu sonucunda ebedi âleme, kanını döktüğü vatanı
ilelebet beklemek üzere uğurlandı. 27 Temmuz
sabaha karşı Diyarbakır"ın Lice ilçesinde hain pusuda
şehit düşürülen Astsubay Selman Aksu İzmir’de, er
Kadir Kayıkçı İstanbul’da Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün de katıldığı törende dua ve tekbirlerle toprağa
verildi. Terhisine 15 gün kala şehit olan Kadir
Kayıkçı’nın abisi Besim Kayıkçı cenaze aracının
üzerindeki kardeşinin tabutuna sarılarak uzun süre
gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından
şehit erimizin cenazesi kortej eşliğinde Ataköy’de
bulunan camiye getirildi.

Azdavay Evlek köyü nüfusuna kayıtlı ve 92/2
tertip Şehit Kadir Kayıkçı’nın Kâğıthane’de ki evinde
ve sokakta ki diğer binalara Türk bayrakları asıldı.
Şehidin babası Recep ve annesi Azime Kayıkçı
Kâğıthane Belediyesi tarafından sokakta kurulan
çadırda taziyeleri kabul etti. n 2’de

Kas-Der yönetimi Kastamonu Vali’sinden sonra İstanbul Vali’sine
de bir ziyaret gerçekleştirdi. Genel başkan Çilingiroğlu, Vali Mutlu’ya
Kastamonu ürünlerinden oluşan bir hediye sepeti sundu. Ziyarette,
genel başkan yardımcıları: Dr. Mehmet Berker, Aydın Kaya ve Fikri
Aytekin'in yanı sıra, genel sekreter Ayhan Kırık, yönetim kurulu üyesi
Mihri Cihan Tuzcuoğlu, Bağcılar şube başkanı Mahir Karakaş, idari
müdür Murat Güven hazır bulundular. n 3’te

Geçtiğimiz Cuma akşamı Kandilli Cemile Sultan
Korusu’nda Kastamonu Valiliği öncülüğünde
Kastamonu Kalkınma Vakfı (KKV), Kastamonu
Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) ve
Kastamonu Genç Çalışma Grubu tarafından iftar daveti
düzenlendi. Davetin onur konuğu, Başbakan yardımcısı
Ali Babacan oldu. Ev sahibi sıfatıyla Kastamonu valisi
Erdoğan Bektaş ve KASİAD başkanı Ayhan Aslan’ın
yanı sıra çok sayıda siyasetçi, bürokrat, işadamı ve STK
temsilcisinin katıldığı iftar yemeği, farklı alanlardan
çok sayıda insanın bir araya geldiği birlik beraberlik
atmosferine sahne oldu.  n 5’te

Bakan Babacan, Kastamonu’yu 
değil, dünya ekonomisini anlattı 

İnebolu, ayağına
gelen yatırımı 
geri mi tepecek?

Geçtiğimiz
günlerde İne-
bolu belediye
Başkanı Engin
Uzuner’in, İne-
bolu’da yayın
yapan yerel bir
gazeteye ver-
diği mülakatta
"İnebolu, İskel-
le altı mevkiin-
deki konut
projesi yeri
için,” Bizim ha-
berimiz olmayan ve her-
hangi bir resmi girişimde
bulunmayan Prof. Dr. Ah-
met Maranki hoca o yere
otel yapacağını basına
açıklamıştır. İstanbul Fes-
hane'de yapılan açıkla-
manın üzerinden 2 ay
geçmesine rağmen bele-
diyemize bir
başvuru yapıl-
mamıştır”
şeklinde açık-
lamalarda bu-
lundu. Bunun
üzerine İSTA-
MO-

NU’ya açıkla-
ma yapan Prof.
Ahmet Maran-
ki,” Biz Fesha-
ne’de İnebo-
lu’ya yapacağı-
mız sağlık oteli
projesini geniş
bir konsensüs
sağlayarak
açıkladık. İne-
bolu Belediye
Başkanı Engin
Uzuner başlar-

da bana, ‘ağabey gel İne-
bolu’ya yatırım yap’ diye
teşvik eden kişidir. Şimdi
ne oldu da bir şeyler de-
ğişti bunu anlayamıyo-
rum” dedi. İnebolu bele-
diyesine başvuru yapıl-
madığı iddiasına da yanıt
veren Maranki, böyle bir
prosedürün olmadığını,

gerekli müracaatların
Kastamonu valiliğine,
il özel idaresine yapıl-
dığını ve bunun
belgelerini basına

sunduklarını söy-
ledi.

Prof. Dr. Ahmet
Maranki, İnebolu’ya
yapmayı planladığı

Sağlık Oteli
projesiyle ilgili

İnebolu belediye
başkanının

açıklamalarına ilişkin
Gazete İSTAMONU

aracılığıyla
gelişmeleri

kamuoyuyla paylaştı

Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar
ormana döndü güzel yurdumda…
Çocukluğu memlekette geçenler ter-

sine göç hayaliyle yaşıyorlar. Eskiden tarlaya
gittikleri hayvan otlattıkları araziler şimdi
orman.  Bir avuç insanın yaşadığı köylerin
umut ışığı yıllar önce göç eden gençlik. Hayal-
lerindeki keçi sürüleriyle birlikte bu olayı
çözebileceklerine inanıyorlar. Çalışanlar
emekli olmayı, emekli olanlar çocuklarının
evlenmesi, mürvet yüzü görenler torunlarını
beklerken ömür son buluyor. n 3’te

Ses, Sizsiniz…

Bakan İdris Naim Şahin 
Devrekani’de iftara katıldı

İç işleri Bakanı İdris Naim Şahin, Devrekani belediyesi
ve Asarcık Köyü Derneği tarafından fuar alanında
ortaklaşa düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Şahin,
yemekten sonra yaptığı konuşmada, daha önce
Devrekani'de kaymakam olarak görev yaptığını belirterek,
burada çok güzel günler yaşadığını söyledi. n 3’te

İnebolulu
Kemal

Aydın’ın
Dramı

5 yıl önce sol bacağını kaybe-
den Kemal Aydın her ikisi de felçli
olan anne babasıyla birlikte
yaşıyor. İdrar yapma zorluğu var.
Üstüne üstlük bir de 1,5 yıl hapis
cezasına çarptırılmış. n 3’te

İstanbul’da faaliyet gösteren Cide
Çataloluk ve Çevre Köyleri Derneği’nin
öncülüğünde 2 buçuk yıl önce yapımı-
na başlanan İlköğretim Okulu inşaatı
tamamlanarak Eğitim-Öğretime hazır
hale getirildi. n 3’te

Çataloluk Derneği’nin okul 
açılışı ve festivali 25 Ağustos’ta

Sadık Korkut Amcadan
Adliye Veryansını  n Haberi 2’de

Geçmişten
günümüze
geleneksel

lezzet
Yazganoğlu

n Haberi 5’te

Kas-Der’den
İstanbul Valisi
Mutlu’ya ziyaret

n 3’te
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“1948 Yılından beri kendi çapında siyasetin
içindeyim,  60 yıldır da Çatalzeytin’de ikamet
ediyorum” diyen Sadık Korkut, Çatalzeytin’in
altyapısının geliştirilmesi konusunda çorba da
tuzu olduğunu, Çatalzeytin’de elverişli yol
yokken ilk yol yapma çalışmalarında iki gün
boyunca kazma kürekle bilfiil çalıştığını anlattı.
Korkut, “1960-1970 yılları arasında Çatalzeytin’e
sağlık ocağı açılması için kurulan derneğin yöne-
tim kurulu üyesiydim. Bizlerin çabalarıyla Sağlık
ocağı açıldı. Zamanla büyüyerek hastaneye
dönüştürüldü. Çatalzeytin Devlet Hastanesi‘nin
açılmasında dönemin Devlet Bakanı Kastamonu
Milletvekili Nurhan Tekinel’in çok büyük emeği
vardır. Ama maalesef bugün hastanemiz ilçe has-
tanesine dönüştürülmüştür. Bunda en büyük
etken ‘’göç’’tür, nüfus azlığıdır. 1954 yılında ilçe
olan Çatalzeytin’de o tarihten beri adliye vardı ve
sorunsuz olarak işlemekteydi” şeklinde konuştu.

Önce Devlet Hastanelerinin ilçe hastanesine
dönüştürülmesi, Askerlik şubesinin kapanması ve
ardından Öğretmen Evi’nin kapatılması…
Derken, son olarak Adliyelerinin Türkeli’ye devri

konusunda bir sorup bin ah işittiğimiz Sadık
Korkut şöyle devam etti:

“Gelinen noktada Adalet
Bakanı’nın çok aceleci

davrandığını, hiçbir in-
celeme yapıl-

madan karar
alındığını

düşünüyorum. Çatalzeytin ile Türkeli’nin arasın-
daki farklılıkların değerlendirilmeden alınan bu
karar fevri bir tutumun ürünüdür. Bizi en çok
yaralayan, ilçemizin Kastamonu’dan koparıl-
masıdır. Bunu hangi adaletli düşünceyle açıklaya-
bilirler. Üstelik Çatalzeytin Adalet Sarayı böl-
genin en büyük ve en kapsamlı binasıdır.
Çatalzeytinliler olarak bu kararın mantığını an-
layamıyoruz, bu kararı kabul etmiyoruz.” Konuy-
la ilgili başbakana mektup yazdığını, bu işin peşi-
ni bırakmayı düşünmediğini belirten Sadık Ko-
rkut, “Ben bu konuyu yazdığım bir mektupla
Sayın Başbakana sordum. Yine bir mektup
yazarak bir büyüğü, bir amcası olarak uyara-
cağım. Eğer bu mektubu bir başbakana yakışır
şekilde değerlendiremezsen; benim yaşlı bir
vatandaş olarak fiziki gücüm yok, maddi gücüm
de yok ama manevi gücüm çok yüksek. Eğer bu
manevi gücümü kullanırsam bu ağırlığın altından
kalkamazsın diyeceğim. 

Adliyenin Kapatılması, insan haklarına,
kul hakkına ve demokrasiye aykırıdır

Adalet Bakanının fevri tutumu ve HSYK’nın
gerekli incelemeyi yapmadan aldığı bu yanlış
kararıyla bizim adliyemizi kapatma hakkını siz
nereden alıyorsunuz diye soracağım” ifadesini
kullandı.  Bunun insan haklarına,  kul hakkına ve
demokrasiye aykırı olduğunun altını çizen Ko-
rkut, vefa duygusuna da atıfta bulunarak, “AK
Parti Türkiye genelinde % 49,99 oy alırken,
Çatalzeytin’de % 57 oy almıştır bu desteğin
mükâfatı bu mu olmalıdır? ” diye sordu.

HABER
İSTAMONU
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman 
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde 
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin 

Kandıra ilçesine tayin olmasınınım ar-
dından boşalan ilçe Müftülüğe Abdur-
rahman Han atandı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-
dan yapılan yeni atamalar kapsamında 
Pınarbaşı’na 13 imam ve 1 vaiz atandı.

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012

Cumhurbaşkanı Gül, öğle na-
mazını kılmadan önce Kayıkçı
ailesinin yanına giderek başsağlığı
dileklerini iletti. Tören boyunca şe-
hit Kayıkçı'nın babası Recep
Kayıkçı ve annesi Azime
Kayıkçı'nın metanetlerini koru-
maya çalıştıkları görüldü. 

Öğle namazına müteakip kılı-
nan cenaze namazının ardından,
şehit Kayıkçı'nın naaşı askerler
tarafından alınarak toprağa ver-
ilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne
götürüldü. Buradaki törene şehit
yakınları, İstanbul Milletvekili
Murat Başesgioğlu ve kalabalık bir
vatandaş topluluğu katıldı. 

Şehit Jandarma Er Akbaş’-
ın yanına defnedildi

Şehit Erimiz Kadir
Kayıkçı’dan 8 gün önce Van'ın
Gürpınar ilçesi Elaçmaz Köyü'nde
PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülerek ağır yaralanan ve
tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 24
Temmuz’da şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Er Ümit Akbaş'ın
cenazesi Kayıkçı’dan 3 gün önce defnedilmişti. Jandarma Er Ümit
Akbaş’ın teskeresine 30 gün vardı. 

2006 yılında Şırnak'ta, teröristlerin yola döşediği mayını askeri
aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatması sonucu şe-
hit olan ulaştırma er (Azdavaylı)Cihan Namlı ile aynı kaderi pay-
laşan Kadir Kayıkçı yola döşenen hain pusunun kurbanları oldular.
Edirnekapı Şehitliğin de toprağa verilen Kadir Kayıkçı kendisin-
den 6 yıl önce şehit olan Cihan Namlı ve Ümit Akgün’ün de
olduğu sıraya defnedildi. 2006 yılının Ağustos ayında Bingöl'de,

nöbete giderken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade On-
başı Ümit Akgün'de (21) Kastamonulu şehidimizdi. 

Başesgioğlu: Terörün kökünü kazımak için bu
ülkenin kaynak ve imkânları müsaittir.

Cenaze törenine katılan tek Kastamonulu milletvekili olan İs-
tanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu İstamonu’ya şunları söyle-
di.  Bir kez daha bir şehidimizi uğurlamanın üzüntüsü içerisindey-
iz. Hemşerimiz olması daha bir anlam ifade ediyor. Maalesef
Türkiye evlatlarını bölücü örgüte kurban vermeye devam ediyor. 

Devlet olarak dikkatli bir şekilde bu terörün son bulması için
hem içeride,  hem dışarıda birleşmiş bütünleşmiş millet desteğiyle
bu işin üstesinden Türkiye gelmek zorunda. Türkiye’nin buna

gücü var,  yeter ki bu güç potansiyel
iyi yönetilsin dedi. 

Başesgioğlu şöyle devam etti.
Böyle mayınla, tuzakla, kalleş pusuy-
la haince yapılan saldırıların uluslar
arası gündemi ve yine uluslararası
hukuk yaptırımı var. Bunlarda denen-
meli ancak topyekûn terörün kökünü
kazımak için bu ülkenin kaynakları
imkânları müsait dedi. Şehidimize Al-
lahtan rahmet yakınlarına ve mem-
leketimize başsalığı diliyoruz dedi.

Hüseyin Karadeniz: Devlet içinde
devlet kurmak için bir karış toprağı;
ne yer üzerindekiler ne de altındakiler
vermez vallahi

Gazetemiz genel yayın yönetmeni
Hüseyin Karadeniz ise yaptığı açıkla-
mada şunları söyledi. Yıllardır bu
ülkede kan ve gözyaşı akmasından
nemalanan çevrelerin bunca ah ve
beddua karşında abad olmaları
mümkün değildirdir dedi. 

Karadeniz, Şehit kanıyla sulanmış ve hakkaniyet ölçülerinde
alınmış bu toprakların bir karışını bile elde edemeyeceklerini iyi
bilen terör örgütü günü kurtarma adına ve boş hayaller uğruna ah-
makça saldırılarına devam ediyor. Ama bir yere kadar. Çünkü her
şeyi hakkıyla gören ve bir bilen var. Kün ve yekün o, ol derse her
şey oluverir.

Devlet içinde devlet kurmak için bir karış toprağı; yer üz-
erindekiler verse bile, altındakiler vermez vallahi buna inancım
imanım kadar kuvvetlidir diyen Karadeniz. Bun can ve kan. Bunca
ah ve beddua mutlaka karşılıksız kalmayacaktır dedi. Son olarak
şehitlerimize Allahtan rahmet, geride kalanlara başsalığı dilerken
şefaatlerine nail olmayı rabbim bizlere nasip etsin dedi. 
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Nail KÜÇÜK

tarihci@istamonu.com

KASTAMONU’DA TARİHE VE 
KÜLTÜRE YOLCULUK

Her şehrin büyüklüğü insanların birazda ha-
yallerine hitap etmede gösterdiği marifete bağ-
lıdır. Bence Kastamonu nice güzel şehirler gibi 
kendi iklimine girenleri etkiler düne, bugüne 
ve yarınlara doğru bir yolculuğa çıkarır.

Kastamonu Kalesi’ne çıktığınızda, şehri 
bir baştan bir başa temaşa eder, Bizans’a karşı 
Sultan Alparslan’ın şanlı ordusunun Malazgirt 
Ovası’nda toz duman içinde kazandığı zaferi 
hatırlamadan edemez, Anadolu’yla birlikte 
Kastamonu’nun fethini anımsar kahraman a-
kıncılarımızla birlikte Aşıklı Sultanların, Yu-
nus Mağribî’lerin karşısında selam durur, ruh-
larına fatihalar okursunuz.

İstiklal Yolu’nda yolculuğa çıktığınızda, 
Şerife Bacıların, Halime Çavuşların, Emine 
Anaların Kurtuluş Savaşında karın buz içinde 
binbir zorlukla yürüttükleri mermi taşıyan kağ-
nılarının gıcırtılarını ve çocuklarının vaveylası-
nı duyar gözyaşlarınıza sahip olamazsınız.

O gelin endamlı eski Kastamonu evlerinin 
önünden geçerken, ya da içlerinde kahvelerini-
zi yudumlarken sıcacık ve samimi iklimini his-
seder, dünü bugünle birlikte yaşamanın tadını 
doyasıya hissedersiniz. İç ve dış aksesuarıyla 
Osmanlı kültür ve medeniyetinin günümüze 
yansıyan en önemli örnekleri olan konakları; 
Akmescid, Hisarardı, Honsalar, İsfendiyar ve 
Beyçelebi mahallelerinde görebilir büyülü çeh-
relerindeki endama hayran kalırsınız.

Devrekâni Kınık Köyü’nde ki kazılarda Hi-
titlerin izlerini, Taşköprü Pompeipolis kalın-
tılarında Roma İmparatorluğu’nun ihtişam ve 
debdebesini, Kastamonu’nun pek çok yerinde 
ki Kaya mezarlarını gördükçe de Frikler’i ve 
Paflagonya’lıları hatırlar, müzelerinde tarihi e-
serlerin zenginliğini görürsünüz. Arkeoloji mü-
zesindeki gezinizde Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Kastamonu Gezisi ve kıyafet inkılâbı ile ilgi-
li eserlerine rastlar, Livapaşa Konağı’ndaki 
Etnografya Müzesi’nde Kastamonu’nun çok 
kıymetli eserlerine göz atar maziden atiye bir 
yolcuğa çıkarsınız.

Taşköprü’nün Biryan kebabını, Daday’ın o-
caktan yeni çıkan etli ekmeğini, Azdavay’ın ıh-
lamur ve kekik kokulu balını, Kastamonu’nun 
helva ve pastırmasının damaklardaki lezzetini 
kolay kolay unutamazsınız.

Kastamonu Külliyeleri’ni her ziyaret edişi-
nizde gürül gürül akan şadırvanlarından güver-
cinlerle beraber bazen su içer serinler, bazen 
de abdest alıp cümle kapısından içeriye girer 
gözleriniz ve gönülleriniz çok farklı âlemlere 
uyanır farklı şeyler temaşa eder ve kendinizden 
geçersiniz.

Kastamonu nice güzellikleri ile birlikte si-
zi dünden bugüne zevkli bir tarihi ve kültürel 
yolculuğa çıkaracak potansiyeli bünyesinde 
saklayan gizli bir hazinedir.

Kastamonu’muzun bir an evvel
korunması gereken en önemli
tarihi ve kültürel miraslarından

birisi olan tarihi Âşir Efendi Hanı’nın
kapısını aralayacak, bildiklerimi sizlerle
paylaşacağım.

Hanın bulunduğu alan Kastamonu
ticari hayatının nabzının attığı
yerlerden birisi olmuş dünden bugüne.
Üç han bir bedesten yan yana, omuz
omuza, zarif mi zarif. Kurşunlu, Bal
kapanı, Aşir Efendi hanlarıyla Cem
Sultan Bedesteni birlikte asırlarca
tüccarların, seyyahların, kervanların,
yolcuların, müşterilerin uğrak yeri
olmuş… 

Nasrullah Meydanı’nın hemen
bitişiğinde yer alan tarihi Âşir Efendi
Han’ı günümüzden yaklaşık 264 yıl
önce 1748 tarihinde Reis-ül Küttap
(Dışişleri Bakanı) Hacı Mustafa Efendi
ve Oğlu Aşir Efendi tarafından
yaptırılmış. Kaynaklara göre Urgan
Hanı’nın yapımı sırasında Hacı Mustafa
Efendi vefat etmiş oğlu Aşir Efendi
inşaatı devam ettirmiş ve han onun
döneminde tamamlanmıştır.  Münir’e
Medresesi ve Nasrullah Camii için vakıf
eseri olarak inşa edilmiş.

Han uzun süredir onarım
görmemesine rağmen kendine has bir
vakar ve heybet taşıyor. Daha önce iki
defa tamirat gören tarihi han
(H/1230,1254) günümüzde de acilen
ciddi olarak restorasyona muhtaç bir
görüntüsü var.

Âşir Mustafa Efendi ulema arasında
“Reiszâde” olarak tanınmaktadır. 1790
yılında Rumeli Kadıaskeri daha sonra
da Osmanlı devletinde Şeyhülislam
olmuş (1798) iki yıla yakın bu görev
yaptıktan sonra 1804 tarihinde
İstanbul’da vefat etmiştir. Osmanlı
Devletinde on sekizinci yüzyılda
dışişleri ve şeyhülislamlık görevi yapan
bu iki önemli zevat Kastamonuludur.

Bugün İstanbul Eminönü’nde Âşir
Efendi adının geçtiği işlek bir cadde ve
Kapalı Çarşı çıkışında 18. Yüzyıldan
kalma Âşir Efendi Kütüphanesi
mevcuttur ki günümüzde bakımsız ve
viran durumdadır. 

Başkent İstanbul ve Kastamonu’da
bulunan bu kültürel miraslar, bize
geçmişimizin bir emaneti olduğu kadar
gelecek nesillerin de beklentisidir.
Tarihi çevreleri aslına uygun onarıp
tamir etmek, temiz tutmak, anıtları
tahribata karşı korumak, gerektiğinde
yetkileri uyarmak tarih ve çevre bilinci
olan herkesin görevidir.

Aşir Efendi
Hanı (1)

Kim bu cennet vatanın
uğruna olmaz ki feda?
Törene şehit Kayıkçı'nın ailesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İstanbul Millet-
vekili Murat Başesgioğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Az-
davay Belediye başkanı Osman Nuri Civelek ve Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile çok sayıda kişi katıldı

Şanlı Bayrağım: Sen, Dalgalandığın
Sürece Bizler Can Vermeye Dünden 

Razıyız. Kadir Gibi! 

İnebolu Belediye Başkanı’nın bahsi geçen yere
konut yapılacağını söylemesi bizim projemizin önünü
kesmiştir” diyen Maranki, “Bizim amacımız, doğduğu-
muz topraklara, anamızın babamızın mezarının olduğu
topraklara yatırım yapmaktır. İnebolu’ya inşa ede-
ceğimiz sağlık oteliyle aile ziraatını başlatarak,
köylünün üretimini değerlendirmek,  çevre ilçelere
ekonomik güç katmaktır” şeklinde konuştu. Bu hadis-
enin yaşanmasından sonra çevredeki 10’a yakın ilden
teklif aldıklarını anlatan Maranki, ilk tercihlerinin kendi
memleketleri olacağını tekrarladı. Olayın siyasileştir-
ildiğini belirten Prof. Maranki, Ak Parti ve CHP’nin
İnebolu teşkilatlarının kendilerini, dolayısıyla İnebolu’ya
yatırımı desteklediklerini, ancak MHP İnebolu teşki-
latının konuyla ilgili talihsiz açıklamalarda bulunduğunu
ve bunun sebebini anlayamadığını açıkladı. 

Kendisinin 1980 öncesi ülkücü hareketin içinde yer
aldığını anımsatan Ahmet Maranki, İnebolulu
ülkücülere seslenerek, “Bu memleket için ağaç diken,
çivi çakan mı daha milliyetçidir, ağaç budayan mı” diye
sordu. Bugüne kadar bu iş için 54.000 TL harcandığını
belirten Maranki, bu harcamanın da faturalı, belgeli
olduğunu ifade etti ve bu kaos ortamından rahatsız
olduğunu, bir yatırımcı olarak sakin limana ihtiyacı
olduğunu dile getirdi. İnebolu belediye başkanının her
zaman yanında olduklarını yine yanında olmaya devam
edeceklerini söyleyen Maranki, sağduyunun hâkim ola-
cağına inandığını yineledi.

İstanbul’da katıldığı bir iftar programında konuyla il-
gili bilgisine başvurduğumuz Kastamonu valisi Er-
doğan Bektaş ise, bahsi geçen Maranki yatırımının
yapılacak olan sondaj çalışmasında ihtiyaç duyulan sı-

cak suyun bulunmasıyla netleşeceğini düşündüğünü,
İnebolu’ya Sağlık Oteli yapılması projesinin önemli
olduğunu, kendisinin de bu projeyi desteklediğini
söyledi. 

Vali Bektaş şöyle devam etti “Kim istemez böyle bir
projenin gerçekleşmesini, İnebolu’ya hem turizm hem
de üreticiye destek anlamında değer katacağına
inandığım bu projeyi önemsiyorum. İnebolu belediye
başkanının da buna hayır demeyeceğini düşünüyorum,
bunun için elimden gelen desteği sağlayacağım” dedi.

Sondaj resmi müracaat kronolojisi ve çalışmalar
hakkında bilgi:

1-) 18.10.2011 tarih 298871 sayılı 18.879,00 TL Tu-
tarında teminat.  

Verilen Kurum: Kastamonu İl Özel İdaresi, MİGEM
2-) 29.03.2012 Tarih 21.10.2011 Ruhsat Yürürlüğe

giriş tarihli 21.10.2014 Ruhsat bitim tarihli 1429.14 hek-
tar alanı kaplayan ruhsat.

Verilen Kurum: Kastamonu İl Özel İdaresi, MİGEM
3-) 29.03.2012 Tarih 298871 Sayılı Arama Faaliyet Ra-

poru.
Verilen Kurum:  Kastamonu İl Özel İdaresi, MİGEM
4-) 28.03.2012 Tarih 487/2012 vize no 'lu Jeoloji

Mühendisleri Odası Teknik Sorumlu Atama belgesi
5-) 09.04.2012 Tarih 3851 Saylı Teknik Sorumlu Ata-

ma Belgesinin Kastamonu  İl Özel İdare Onayı
07.06.2012 Ormanlık Alanda Orman Mühendisi

Mehmet Akif 'e hazırlatılan izin projesi, İstenilen sa-
hanın bir bölümü özel mülkiyet arazisi görünüp arazi
sahibi bulunamayınca koordinat kaydırma değişikliğine
gidilmek zorunda kalınmış ve 1429.14 hektar alanda
arama çalışmalarımız devam etmektedir.

Vali Bektaş: Maranki’nin projesini destekliyoruz Sadık Korkut Amca’dan adliye veryansını
Ülke genelinde uygulanan
iş yükü azlığı olan
adliyelerin kapatılma
kararının yankıları sürüyor.
Çatalzeytin adliyesinin
Sinop’un Türkeli ilçesine
bağlanmasını bir türlü içine
sindiremeyen Çatalzeytinlil-
er seslerini her platformda
duyurmaya devam ediyor.
Çatalzeytin’in duayen isim-
lerinden olan 88 yaşındaki
Sadık Korkut Gazete 
İSTAMONU’ya konuştu

Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te: Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te
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36 yaşındaki İnebolulu Kemal Aydın yürüme engelli
bir hemşerimiz… İnebolu ilçe merkezinde yaşıyor…
Onun yürek burkan dramı 3 yaşında başlamış. 3 yaşın-
dayken kemik erimesi hastalığı teşhisi konmuş. 1996 yılı-
na kadar zor da olsa yürüyebilen Kemal Aydın, artık
hiçbir şekilde yürüyemez hale gelmiş. 5 yıl önce, 2007
Mayıs’ında sol bacağı diz hizasından kesilmiş. Maalesef
aynı tehlike sağ bacakta da söz konusu. Tek isteği akülü
bir engelli arabasına sahip olmak ve en azından istediği
zaman dışarı çıkıp gezebilmek… Bir sorup bin ah işit-
tiğimiz Kemal Aydın’ın dramı bu kadarla da kalmıyor;
anne ve babasının felçli olduğunu, onların bakıma ihtiyacı
varken bir de kendisinin onlara yük olmasının ruhunun
derinliklerinde yarattığı acıyı ses tonundan anlamak
mümkün. Nasıl geçiniyorsunuz diye soruyoruz;
‘babasının emekli maaşı olduğunu ama bu maaşın geçin-
melerine ve tedavi masraflarına yetmediğini’ söylüyor.
Bir akraba evliliği çocuğu olan Aydın’ın anne babası
teyze çocukları… Her akraba evliliğinden doğan çocuk
bedensel veya zihinsel engelli doğmaz elbet ama bir ihti-
mal her zaman var; hem de yüksek bir ihtimal. 3 ablası var
Kemal Aydın’ın 3’üde sağlıklı, evli, çocuk sahibi… Ama
kader ablalarına gösterdiği cömert yüzünü Kemal Ay-
dın’dan esirgemiş. Doğuştan bahtsız olan Aydın’ın bir
sorunu da, idrarını yapamamak... Mesane yapışması ne-
deniyle hasta bezi kullandığını ve bu bezleri tedarik ede-
cek para bulamadıklarını anlatıyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir derdi daha var talihsiz
adamın; ucuz olduğu için aldığı bir kaçak sigara başına
büyük iş açmış… Çıkarıldığı mahkeme de 1 yıl 8 ay
hapis, 500 TL para cezasına çarptırılmış. Cezası 5 yıl
süreyle aynı veya benzer suçu işlememek kaydıyla erte-
lenmiş. Soruyor Kemal Aydın; “Bu ülkede her türlü yol-
suzluğu, hırsızlığı yapanlar elini kolunu sallayarak gez-
erken, büyüklerimiz savunmasız bir engelli vatandaşına
nasıl bu kadar katı olabiliyor?”

Hemşerilerine ve tüm insanlığa sesleniyor Kemal Ay-
dın; “Akülü engelli arabam olsun istiyorum. Hayırsever
vatandaşlarımızdan temel ihtiyaçlarımızı karşılayabile-
ceğimiz maddi destek bekliyorum. Eğer mümkünse bir
dizüstü bilgisayarım olsun istiyorum.”

Dernek başkanı İbrahim Sargın’la 25 Ağustos’ta
Çataloluk Festivaliyle birleştirilerek açılışı yapılacak
olan okul projesini ve dernekçiliği konuştuk…

Geçtiğimiz Cumartesi günü kendi mülkleri olan Es-
enler’ deki dernek merkezinde verdikleri iftar daveti
öncesi bir araya geldiğimiz Çataloluk Ve Çevre Köyleri
Derneği yönetim kurulu başkanı İbrahim Sargın’dan
dernekle ilgili genel bilgiler alıyoruz… 320 m2 alana
sahip dernek binasının eski başkanlardan Ramazan
Salman döneminde satın alındığını, derneğin 450 üyesi
bulunduğunu, üyelerden yıllık 50 TL aidat alındığını be-
lirten Sargın, dernek bütçesine sağlanan katkıların diğer
kaynaklarınınsa yapılan pikniklerdeki ağalık yarışmaları
ile kalem vb. şeylerin satışlarından elde edilen gelirler
olduğunu, bir diğer gelir kaynağınınsa dernek adına
yaptırılan takvim satışları olduğunu açıkladı. 

“Köyümüzün Kur’an kursunu ve camisini onardık, gasilhane yaptık”

Okul yapma fikrinin nasıl doğduğunu ve hangi aşamalardan geçil-
erek sonuca ulaşıldığını Gazete İSTAMONU’ya değerlendiren Başkan
Sargın, dernek başkanı seçilmeden önce köyün sıradan bir ferdi olarak
köye gidip geldiğini bu yüzden bazı şeylerin farkında olamadığını söyley-
erek başlıyor konuşmasına. 3,5 yıl önce derneğin yönetim kurulu başkan-
lığına seçildiğini belirten Sargın, o tarihten itibaren olaylara sorumluluk
duygusuyla yaklaştığını ifade ediyor. Köye hizmet götürme projelerinin

önce, köydeki Kur’an kursunun restore edilmesiyle
başladığını, kapalı ve harabe durumdaki Kur’an kursunun
elbirliği ile yenilenerek hizmete açıldığını, Cide ilçe
müftülüğünün kursa kadrolu din görevlisi atamasıyla köy-
deki kadınların ve çocukların Kur’an-ı Kerim okumayı
öğrendiğini anlatarak devam ediyor… 
“Bu fikrimizin desteklendiğini 
görmek azmimizi daha da güçlendirdi” 

Çataloluk ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı İbrahim
Sargın Okul yaptırma sürecini şu sözlerle aktarıyor:
“Köyümüzün İlköğretim Okulu uzun yıllardır bakımsız
kalmasından dolayı elverişsiz hale gelmişti. Öğretmeni-
mize okulun neye ihtiyacı olduğunu sorduğumuzda yapıl-
ması gereken birçok şeyin olduğunu öğrendik.

Onarımla ilgili bir maliyet hesaplaması yaptık; yak-
laşık 70-80 bin TL gibi bir paraya ihtiyaç vardı. Bunun üz-
erine yeni bir okul yaptırmanın daha gerçekçi ve kalıcı

olduğunu düşünerek kolları sıvadık. İstanbul-Florya’da 4 Nisan 2010 tari-
hinde bununla ilgili bir gece düzenledik ve hemşerilerimize, es-
naflarımıza, işadamlarımıza bu düşüncemizi anlattık. Olumlu bulundu,
kabul gördü. Bu fikrimizin desteklendiğini görmek azmimizi daha da
güçlendirdi.” 
“2,5 yılda bitirilen okulun maliyeti 350.000 TL”

Kendilerinin öncülüğünde başlanan ve 2,5 yılda tamamlanan okul
projesinin maliyetinin tamamının hayırsever işadamı ve esnaflarca karşı-

landığının altını çizen Sargın, “Devletten sadece iş makinesi desteği aldık,
son dönemde ise bahçe düzenlemesi için Kastamonu il Milli Eğitim ve
Cide ilçe Milli Eğitim müdürlüklerinden 15’er bin TL yardım aldık” diy-
or.  Okulla ilgili detaylar da veren Sargın, okulun 3 tane dersliği
olduğunu,1’er tane bilgisayar-kütüphane ve öğretmen odasına, 1 mutfağa
sahip olduğunu belirtiyor. Başkan Sargın’dan, toplam 6 tane WC bulunan
okulda tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığını kazan dairesinin
yapıldığını, Doğalgaz tesisatının çekildiğini ve gerektiğinde Fuel-Oil
veya odun-kömürle de ısıtma sistemine uygun hale getirildiğini öğreniy-
oruz. “Büyük kentlerdeki okulları aratmayacak şekilde projelendirilen
modern bir okulu köyümüze kazandırmaktan mutluyuz” diyen başkan
Sargın haklı bir gururla, okulun toplam maliyetinin 350 bin TL’yi bul-
duğunu ve ortaya çıkan manzaranın tüm yorgunluklarını giderdiğini
söylüyor. Bir başka sevindirici noktaya daha temas eden Sargın, ” Okulu-
muzda pilot bölge anasınıfı oluşturulacak. Ayrıca, Cide kaymakamımız,
yaptığı incelemeler neticesinde okulumuzu çok beğendiğini ve kendisin-
den ricamız olan çevre köylerden taşıma sistemiyle öğrenci alımıyla ilgili
çalışma yapacağını açıkladı” şeklinde konuştu. Köylerine yaptıkları
hizmetin Kur’an kursu ve okul projesiyle sınırlı kalmadığını belirten
Başkan Sargın, köyün camisini baştan aşağı yenilediklerini, köylerine bir
de Gasilhane (morg)kazandırdıklarını ifade etti. 
‘‘Tabela ve kartvizit dernekçiliğine karşıyım” 

Tabela ve kartvizit dernekçiliğine karşı olduğunu söyleyen Sargın,
dernekçiliğin asıl amacına uygun hareket etmeye devam edeceklerini
yineledi ve sözlerine şöyle son verdi: “ Kuruluşundan bu yana
derneğimizde başkan veya yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmiş tüm
yöneticilerimize, üyelerimize, birlikte hareket ettiğimiz yönetim kurulunu
oluşturan arkadaşlarıma, köyümüze yaptığımız hizmetlerde yanımızda
yer alarak desteğini esirgemeyen herkese, şahsım ve tüm Çataloluklular
adına şükranlarımı sunuyorum. 
Okul açılışı ve Festivale davet 

Açılış ve fesitaval kapsamında, Hasan Yılmaz, Fındıkkurdu Berna,
Gülcan Kara, Ahmet Aykın, Orhan Canayakın, Bilal Ertuğrul, Cide Sarı
Yazma Folklor Ekibi yer alacak, Ahmet Ulu’nun organize edeceği havai
fişek gösterileri sunulacak, 25 Ağustos cumartesi günü Cide-Çataloluk
köyündeki festivalimize ve okul açılışımıza tüm hemşerilerimizi davet
ediyorum.”

Devrekani'deki bu küçük buluşmanın 75 milyonluk
büyük Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin, vatan
sevgisinin ve yurt sevgisinin en büyük ifadesi olduğunu ak-
taran Şahin, şöyle konuştu:

''Bu buluşma Hatay'dan Kastamonu'ya, Muğla'dan Ar-
dahan'a, Edirne'den Hakkari'ye yurdumuzun her köşesinde,
her yöresinde insanımız tarafından yapılıyor, gerçekleştir-
iliyor. Öte taraftan çok az sayıda da olsa birtakım insanlar,
yurdumuzun içinden, dışından bir araya gelerek bu ülkede
dostluk, kardeşlik adına huzur ve güven içinde buluşarak,
hayatı paylaşmak, hayatı insanca yaşamak ve medenice
yaşamak çabası yerine, başka tercihler içinde. Ülkede
bölme, kan dökme, huzuru bozma yolunda çaba sarf ediy-
orlar. İyiliğin ve kötülüğün yeryüzündeki mücadelesi bugün değil, insanlığın
yaratılışından itibaren vardır ve kıyamete kadar da var olacaktır. Önemli olan
kötülüğün, kan dökücülüğün, haksızlığın, adaletsizliğin, zulmün yanında ol-
mayıp, iyiliğin, kardeşliğin, sadakatin, samimiyetin, insanların yanında, millil-
iğin ve milli değerlerin yanında olabilmektir.’’

Helikopter ile Devrekani'ye geldiğinde, havanın yağışlı olması nedeniyle
''belediye başkanının insanların toplanmayacağı yönündeki endişelerinin''

olduğunu aktaran Şahin, alanda toplanan vatandaşların bu
endişeyi ortadan kaldırdığını söyledi. Şahin, sözlerine şöyle
devam etti:

Bu ülkenin büyük çoğunluğu, her zaman her yerde, sağ
duyudan yana, iyilikten yana, dostluktan yana, halktan yana,
hukuktan yana, inançtan yana olmuştur ve bugün de
böyledir. İspatına ihtiyacı olanlara, fazla uzaktan deniz ge-
tirmeye gerek yok. Merak edenler, işte burası Devrekani,
işte burada da Kastamonu'nun, yöremizin çok güzel asil in-
sanları var. İnadına burada. Yağmur yağsa da hava soğusa
da burada. Birlik, kardeşlik, inanç ve töre için burada. İnsan
sevgisi için burada. Ve hepsini bize sağlayan Yüce Allah'a
imanımız için burada. İyi ki buradasınız ve herkese

örneksiniz.'' Bakan Şahin'e konuşmasının ardından Devrekani Belediye
Başkanı Mümtaz Ali Ustaoğlu tarafından plaket takdim edildi.Ayrıca, Samsun
19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi
Ferda Yahni Kapan tarafından, Bakan Şahin'e kara kalem çalışmasıyla yapılan
portresi hediye edildi.

Bakan Şahin, iftarın ardından Merkez Camisi'nde teravih namazını kıldık-
tan sonra, bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti.

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com 17-23 Temmuz 2012 3

Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman 
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde 
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin 

Kandıra ilçesine tayin olmasınınım ar-
dından boşalan ilçe Müftülüğe Abdur-
rahman Han atandı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-
dan yapılan yeni atamalar kapsamında 
Pınarbaşı’na 13 imam ve 1 vaiz atandı.

Kastamonu’ya Yeni Atamalar
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ÖNCE KİRLET, 
SONRA TEMİZLERSİN

Doğrudur bu memleket 5 kuruşa kazanılma-
dı. Nice şehitler verildi gözyaşlarıyla sulandı 
toprak, kin ve nefret uzak olsun diye… Barış 
olsun diye… Memleket kurtulsun diye… Ço-
cuklar anasız, babalar yurtsuz, anneler bağrı 
yaralı kaldı bu memleket uğruna.

Kolayına kazanılmadı bu zaferler, biz ne 
kolay anlatıyoruz bir solukta… Sıradanlaştırı-
yoruz hem kendimizi hem memleketin değerle-
rini. Yaklaşık bir asır oldu Kurtuluş için verdi-
ğimiz savaşı kazanalı. Bir asırdır başka isimler 
ekleyemedik zafer tablomuza.

Göğsümüzü kabartıyor geçmişte yapılan 
fedakârlıklar peki şimdi? Mermi taşımayı bir 
kenara bırakın mutfaktan bir bardak suyu kim 
getirir? Kim memleketi uğruna neyini feda e-
debilir. Bırakın feda etmeyi olana sahip çıksak 
bari.

***
Kentsel dönüşüm dalgasına kapıldık gidiyo-

ruz. Eskiyi getirene yenisini uygun taksitlerle 
neredeyse bedavaya veriyorlar.  Sözüm beton-
laşmış çarpık yapılara değil. Kâğıtları hatta 
plastikleri bile doğaya zararsız hale getirirken 
‘‘sit alan’’ bölgesinin iç acıtan hali. Tarihi do-
ku bozulmasın diye dokunulmuyor eski yapı-
lara. Sonra nedeni belirlenemeyen bir şekilde, 
büyük ihtimalle de elektrik kontağından çıkan 
ateşle alev alıyorlar üçü beşi bir yerde...

Beşibiryerdeyi alanlar mutlu yeni gelin gibi 
süzülüyorlar meydanlarda. Atmaca gibi etrafı 
kesiyorlar bakan var mı diye ?

Ama ne arar Bakan...3 yılda 19 Bakan a-
ğırlayan Ardahan’a gidilmiştir kesin. Ulaşım 
problemi ortadan kaldırılmış oralarda… (!)
Kastamonu’ya Bakan gelemese de olur. Al-
ternatif çözümler bulunmalı bakmamak için. 
2 Binin altında olan ilçeler köyleştirilsin, 500 
kişinin olduğu köylerde ilçe olsun. Kenti dö-
nüştürmek için belli başlı kurumlar kapatılsın. 
Öğretmen evleri, adliyeler, hastaneler olmasa 
da olur. İnsan olsun beton binalar olsun,  fab-
rikalar da olsa keşke… Tarım ve hayvancılık 
bitince evden işe işten eve gidilebilse insanlar 
aynı şehirde…

Üsküdar’a kadar Kastamonu ama Atı alan 
Üsküdar’ı çoktan geçmiş.

BAŞYAZI
Gözde YÜKSEL

Bakan Şahin Kaymakamlık yaptığı 
Devrekani’de iftar programına katıldı

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kas-
Der heyetini ziyaretçi kabul salonu kapısında
karşıladı. Genel başkan Çilingiroğlu, Vali
Mutlu'ya, Kastamonu yöresel ürünlerinden
oluşan bir hediye sepeti sundu. Fotoğraf çeki-
mi ve heyet üyelerinin kendilerini tanıt-
malarının ardından genel sohbete geçildi. Zi-
yaretin önemine istinaden konuşan genel
başkan Çilingiroğlu, " Sayın Valim, size Kas-

tamonuluların selamını getirdik. Kas-Der yeni
yönetimi olarak buradayız. Öncelikle şahsım
ve yönetim kurulunu oluşturan arkadaşlarım
adına İstanbul'umuzun siz saygıdeğer valisiyle
bir arada bulunmaktan duyduğumuz mem-
nuniyeti dile getirmek isterim. Zat-ı alinizin
desteği tüm Kastamonulular için önemlidir.
Yapmayı planladığımız etkinliklerimizde
aramızda görmekten onur duyacağımızı belir-

tir, desteğinizin gücümüze güç katacağını
ifade etmek isterim" dedi. Vali Hüseyin Avni
Mutlu ise, "Göreviniz hayırlı olsun, Kas-Der
yakinen bildiğim tanıdığım bir Sivil Toplum
Kuruluşu. Kastamonulular dernekçilik işini iyi
biliyor. Nitelik ve nicelik olarak önemli bir
konumdasınız. Valilik makamı ve şahsım
olarak her zaman yanınızdayım" diyerek
destek mesajı verdi.

Orda bir köy var uzakta gitmesek de,
görmesek de o köy bizim köyümüzdür
dedik, ilkokul sıralarından bugüne.

Şarkıyı unuttuk çoğu zaman ama laylaylom
nakaratı hep aklımızda kaldı. Gitmemize gerek
yok nasıl olsa bizim algısına kapıldık.  Gelin kay-
nana çekişmeleri,  etrafın çepeçevre olan
kıskançlıkları, gidip de gezememek elimizi
eteğimizi çekmek için hafife alınmayacak sebe-
plerdi. Ne olursa olsun sol köşemizde, burnu-
muzun direğini sızlatan bir özlem hep vardı ve
hep olacak.

Evin önüne gelen ormanlar, çocuklukta
gidilen yolları kapattı. Bir kapı kapanmadan baş-
ka kapı açılmazmış. Bu işin güzel taraflarından
biri de piknik alanlarının kapının önüne gelmesi.
Termos almaya bile gerek yok mutfaktan çıkıp
10 adım ilerlemek yeterli.

Peki, herkes evinin önünde piknik yaparken,
Amazon ormanlarına dönen bölgemizdeki
yangınları kim çıkarıyor?

Doğayı öldürmeye yemin etmiş insanlığı
ölmüş kişiler hangi ağacın ya da kayanın altında
saklanıyor. Kara kedi dağa kaçıyor orman yanıy-
or bitiyor kül oluyor ağaçların yandığına
üzülmeyenler kaç canlının yaşam alanına müda-
hale ettiklerini düşünmüyorlar. Orman yangın-
larıyla sayısız ocak söndürüyorlar

Yangın söndürme araçlarının ulaşım proble-
mi yaşamasına mı,  rüzgârın etkisiyle bilmem kaç
bin hektar ormanın yanmasına mı üzülmeli?
Başlamadan önlem almak mümkün değil mi aca-
ba? Derken, bazılarının aklına Hidro Elektrik
Santral kurmak geliyor.  Orman yangınları en-
gellenebilir delme çatma kurulan merdiven altı
diye tabir ettiğimiz Hidro Elektrik Santrallerle
çoraklaşan bir memleket olursa, yangın çıkartıla-
cak alanda kalmaz.

HES’lerin düşüncede mantıklı uygulamada
fiyasko olduğu apaçık ortada. Suyun boşa git-
memesi için bir bölgede toplanıp, canı alınan
kanallara belirlenen ölçüde can suyu vermek…
Öldürüp diriltmek ne zamandır insanın elinde?

Bu sıcak yaz günlerinde, mübarek ramazan
ayının gelmesiyle birlikte en sık gördüğümüz ve
en fazla özlemini duyduğumuz ihtiyaç, su. Sudan
ucuz insan hayatı. Sudan sebeplerle yaşam
kalitemizle oynanıyor. Sözde %75 damacana su
firması tehlike taşırken bir anda 6 firmanın
deşifre edilmesi biraz garip geldi doğrusu. 

İnsanda suya benziyor bazen felaket,
bazen de şifa kaynağı. 

Sen, hep bir su olduğunu düşün. Su gibi
güzel, su gibi yararlı, su gibi vazgeçilmez... Ve su
gibi hayat kaynağı olduğunu düşün. Ama su gibi
yaşatıcı ol; Su gibi yıkıcı, sürükleyici ve öldürücü
değil! Sen bir su ol... Ama rahmet ol; Afet değil!
Su isen tarlalarını basma insanların, yuvalarını
yıkma, ocaklarını söndürme; Sana "felaket" den-
mesin.

Sessiz kalmakta, ses olmakta sizin elinizde…

Ses, Sizsiniz…

Kas-Der’den İstanbul Valisi Mutlu’ya ziyaret

İnebolu Şahinbaba İlim ve Kültür Derneği
(İŞİKDER) tarafından her yıl geleneksel
olarak düzenlenen 7. Geleneksel Şahinbaba
Türbesi etkinliği 22.08.2012 Çarşamba Günü
Saat 12.00’da İnebolu Deresökü Köyü Şane
Mahallesinde gerçekleştirilecek. 

Tüm hemşerilerini Türbe etkinliğine davet
eden İŞİK-DER Başkanı Tuncay Aslandağ
‘‘Mevlit programıyla başlayacak ikramların
verilmesi, ilahilerin okunmasıyla son bulacak
olan etkinliğimize tüm hemşerilerimizin katıl-
ması bizi onurlandıracaktır’’ dedi.

İşikder 7. Geleneksel 
Şahinbaba Türbesi Etkinliği

İnebolulu Kemal
Aydın’ın dramı

Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen 7.Oğuz
Atay Ödül yarışması bu yıl öykü dalında gerçekleşecek.
18 yaş üzeri tüm yazarlara açık olan7. Oğuz Atay Öykü
Ödülü Yarışması’na son katılım 30 Ağustos 2012’dir.
Kastamonulu olmasının yanı sıra Türk Edebiyatı’nda
önemli bir yere sahip olan Oğuz Atay Ödül Töreni 12
Ekim 2012 Cuma günü saat 14.00’da İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü - Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi- Kastamonu’da
düzenlenecektir. Aynı gün Oğuz Atay adına barkovizyon
gösterisi ile panel yapılacaktır.

7. Oğuz Atay
Ödül Yarışması

Yardım etmek isteyen hayırseverler için Kemal
Aydın’ın GSM numarası: 0543 281 76 52

Çataloluk Derneği’nin Okul Açılışı ve Festivali 25 Ağustos’ta
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Emekli sayısında artış
TÜRKİYE'DE erken emeklilik, göç
ve bazı kamu kuruluşlarındaki
küçülme gibi etkenler nedeniyle 21
ilde emekli sayısı, çalışan sayısını
geçti.  Bartın, Sinop ve Zonguldak'-
taki toplam aktif çalışan sayısı bu
illerdeki emekli sayısının altında

kaldı.Sinop'ta kayıtlı 43 bin 468
çalışana karşılık, emekli sayısı 45 bin

598'i buldu. Bartın'da da 39 bin 684
çalışan varken, bu ildeki emekli sayısı 42 bin
789 kişi olarak kayıtlara geçti.  139 bin 540
çalışanın bulunduğu Zonguldak'ta ise
emekli sayısı ise 146 bin 50 kişi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanı Onur
Çağlar, çalışan sayısının artması için bölgede özel sek-
törün desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti. Nü-
fusun önemli bir bölümünün büyük şehirlere göç
ettiğine de dikkat çeken Çağlar, Kalkınma Ajansı
olarak hibe desteği vererek bu durumu aşmaya
çalıştıklarını ifade etti.

AKIN, Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi'nde
hayata geçirecekleri yapay şelale ve çevre
düzenlemesinin, yaklaşık bin metre kare
alan üzerinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Bölgenin, mahalle sakinlerinin şikayet et-
tiği karanlık bir bölge olduğunu ve alanı

yeni düzenleme ile canlandıracaklarını
ifade eden Akın, ''Şimdi buraya şelale ve
etrafında dinlenme alanları ile güzel bir
peyzaj düzenlemesi yapacağız. Bu projemiz
ile sular kenti olarak bilinen ilimizin, ilk
kez bir şelalesi olacak'' dedi.

TÜRK Kültürü ve Ekonomi Günleri, Zonguldaklı
işadamı Murat Ensici'nin girişimleri ve Türkiyem
Vakfı, Zonguldak Valiliği, THY Japonya Ofisleri ve
T.C. Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin
katılımları ile düzenlenecek. Etkinlik öncesi Karad-
eniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı
makamında ziyaret eden Murat Ensinci ve eşi Hiroka

Ensinci projede gelinen nokta hakkında bilgiler verdi.
Etkinlikle ilgili ön çalışmalarına 2011 yılında başlayan
Murat Ensici, Japonya'da düzenlenmesi planlanan or-
ganizasyon konusunda ilgili organizasyon firmasına
yetki verilerek çalışmalara hız verdiklerini söyledi.
Ensinci, sözlerine şöyle devam etti;
"Japonya'daki ulusal ve yerel basından destek alın-

ması konusuna da çok önem vererek şu ana kadar
çok sayıda Japon televizyon kanalı ve
gazetelerinden bu organizasyonu destekleyecekler-
ine dair onay alındık. Japonya’daki büyükelçiliğimiz,
THY Tokyo ve Osaka ofislerinin de etkinliğe doğru-
dan katılarak destek vermeleri konusunda
görüşmeler yapılarak olumlu sonuç alındı." dedi.

ERDOĞAN, Türk-
lük kavramının, üst
kültür kimliğini
ifade ettiğini ve bir-
leştirici rol oy-
nadığını savunarak,
''Bu bakımdan

ülkemizdeki alt kültürlerin anayasa ile
tanınmalarına, siyasi ve hukuki statüye
sahip kılınmalarına itiraz ediyoruz'' görüş-
lerini bildirdi. 
Erdoğan, yeryüzünde milleti olmayan bir
devlet olamayacağı gibi, isimsiz bir millet-
ten bahsetmekte mümkün olmayacağını
savundu. Kimliksiz bir toplum oluştur-
mak ve uzun vadede şehir devletleri ku-

rulması yoluyla Türkiye'yi bölmek için bazı
taleplerin gündeme getirildiğini ileri sürdü
''Emperyalist güç odakları ve bölücü
çevrelerce, 'Türklük' kavramının
anayasadan çıkarılması konusunda tale-
pler gündeme getirilmektedir. Millet ola-
bilmek için, müşterek coğrafyada,
müşterek kültür değerleri etrafında
toplanmanın, acıda ve sevinçte birlik
içinde olmanın yeterli olacağını kaydeden
Erdoğan, ''Türklük kavramı, üst kültür
kimliğini ifade etmektedir ve birleştirici
rol oynamaktadır. Bu bakımdan ülkem-
izdeki alt kültürlerin anayasa ile tanın-
malarına, siyasi ve hukuki statüye sahip
kılınmalarına itiraz ediyoruz’’ dedi.

Eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4/A'lı çalışanlarda Sinop, Zongul-
dak ve Bartın'daki emekli sayısı, çalışan sayısından fazla çıktı.

Japonya'nın Fukuoka Eyaletinde "Türk Kültürü ve Ekonomi Günleri" etkinliği düzenlenecek.

Zonguldak 
Japonya’da 
tanıtılacak

‘‘Türklük, üst kimliği 
ifade ediyor’’

‘‘Türklük, üst kimliği 
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‘‘Türklük, üst kimliği 
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‘‘Türklük, üst kimliği 
ifade ediyor’’Karabük Barosu

Başkanı Rıdvan 
Erdoğan, ''Türklük''

kavramının
anayasadan
çıkarılması

konusunda gün-
deme gelen tale-

plere tepkisini
belirtti.
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Dost Böcekler
Sinop’ta 

KASTAMONU Orman Bölge Müdürlüğü Laboratu-
varı'nda ilk etapta elde edilen 20 bin dost kabuk
böceğinden (Thanasimus Formicarius) bin 500'ü,
Sinop'un Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü tarafın-
dan, ormanlarda etkili olan kabuk böceklerini yok
etmesi için ormanlara bırakıldı.  Boyabat Orman
İşletme Müdürü Mahmut Yılmaz, çam ağaçlarının
kabuk içine girerek ağacın kurumasına neden olan
kabuk böceklerini kimyasal ilaçlarla etkisiz hale getir-
menin çok kolay olduğunu söyledi. Ancak bu kimyasal-
ların doğadaki diğer canlılara zarar verdiği için, bunun
yerine biyolojik mücadeleyi benimsediklerini aktaran
Yılmaz, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Labo-
ratuvarı'nda elde edilecek olan 10 bin böceği daha or-
mana bırakacaklarını kaydetti. 

ÇAĞLAYAN,  Şirinevler Mahallesi'ne
yapılan hastanenin son sistem
teknolojiye sahip olduğunu be-
lirterek, hastanede iki yataklı, tek
yataklı ve süit odalar bulunduğunu
söyledi. Hastanede sadece üniversite
hastanelerinde yer alan servislerin bu-
lunduğunu aktaran Çağlayan, şöyle
devam etti: ''Akıllı hastane olarak inşa

edilen hastanede yangın otomasyonu
var. Hastanenin tüm havalandırma
sistemleri hastane enfeksiyonuna
sebep vermeyecek şekilde son sistem
tasarlandı. İlimizde yapımı devam
eden 300 yataklı akıllı devlet has-
tanesinin hizmete girmesi ile vatan-
daşlarımız daha modern binalarda
hizmet alacak.''

MAĞLAÇ göletin HES için yapılacağı
söylentilerinin asılsız olduğunu be-
lirterek şunları söyledi: ‘‘Bize gelen
projede içme suyu amaçlı Gölet yapımı
var burada. Bazılarının dediği gibi HES
ya da daha farklı bir uygulama projesi
mevcut değildir. Alaplı merkezi ve köy-
lerinin içme suyunu karşılayacak büyük
bir gölet ya da baraj projesi mevcut
olup bu proje hayata geçirilecektir.
Dünyada içme suyu kaynakları çok
kısıtlı olduğundan sularımızı çok iyi
değerlendirmeliyiz. Boşa akan suları da
değerlendirmemiz gerekmektedir.
Boşa akan suları değerlendirilmesinden
doğal bir yatırımda olamaz. Dünyadaki
gelişmiş ülkeler başta olmak üzere
ülkeler su kaynaklarını kontrol altına
almaya çalışmaktadırlar. Bununda en
kolay yolu baraj yaparak suyu kontrol
altına almak hem de sudan yararlan-
maktır. Herkes su kaynağının hakkını
vermeye çalışıyor. Bizlerde bunu yap-
maya çalışıyoruz. Örneğin Fırat Nehri
üzerinde beş tane baraj bulunmaktadır.
Dicle Nehri üzerine beş baraj plan-
landı, üç tanesi yapıldı iki tanesi yapım
aşamasında. Bunların hepsi su kay-
naklarından maksimum faydalan-
abilmek için yapılan yatırımlar. Baraj
yapılmasıyla su kaynaklarının kuruması
arasında bir bağlam bulunmadığını
düşünüyorum. Bölgeye baraj yapılması
bölge ikliminede katkı sağlayacaktır.
Ürün kalitelerinde de yükseliş olacak-
tır. En önemlisi Alaplı’nının susuz köy-
leri suya kavuşacaktır. Su kaynakları
tamamen devletin kontrolundedir.
Takdiride devletimizizin kon-
trolündedir. Makamlar böyle takdir ed-
ince bölgemize çok faydalı bir yatırım
olacağını düşünüyoruz. Yalnız HES ve
diğer konular sadece dedikodudan
ibaret olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kastamonu'da üretilen bin 500 dost kabuk
böceği, zararlı böceklerle mücadele için

Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlara bırakıldı. 

SENİN yüzünün güneşi, göklere sığmaz. Çünkü
güzelliğin, dille anlatılacak bir güzellik değil bam-
başka bir güzellik... Senin aşkın cana, cihana sığ-
mazken, şaşılacak bir şeydir ki, geldi, benim içime,
benim gönlüme sığdı. Gönlümü kendisine yer
edindi. (Mevlana)
Sözlük manası; Kendisine bakanda beğeni duyumları
uyandıran nesnelerin en belirleyici niteliğini ya da
yetisini anlatan estetiğin temel kavramıdır güzellik…
Güzelliğin varolduğu yerde ilhamın olmadığını
düşünmek kuşkusuz bir yanılgı olurdu… Öyle ya
fetihler yapan, mimarlara asırları aşan eserler bırak-
tıran, ressamların ellerindeki fırça ve boyayla bize
harikalar bırakan, müzisyenlerin ellerindeki nota-
larla ruhumuza coşkular veren, kılıçlarıyla ve fikir-
leriyle beldelerden ve ülkelerden geçen kuvvet
güzellikten geçememiştir.
Eflatun gerçek güzelliğin aslında kâinatta yansı-
madan ibaret olduğunu savunurken imessis
kavramıyla güzelliğin sadece Tanrı’ya ait olabile-
ceğini literatüre eklemiştir. Buna göre güzelliğin
dört boyutu vardır ve bu sebeplerden dolayı güzel-
liği arzularız.
1) Evrensel boyut: uyum, oran, ahenk, tanrısallık
2) Evrimsel boyut: işe yararlık(iri memeler, güçlü
kollar güzeldir vs.)
3) Kültürel boyut: Zamanın Kızılderili kadını ile
bugünkü Newyorklu kadının makyajı farklıdır
mesela.
4) Kişisel boyut: Bireyin kişilik özellikleri ve
psikolojik ihtiyaçları güzellik algısını etkiler.
Tasavvufi manada da öyledir… Kâinattaki her şey
Allah’ın bir tecellisidir ve yaratılan her şey bu yüz-
den çok kıymetli ve mukaddestir…
Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatın-
dan lezzet alır der Bediüzzaman…
Kur’an’da Yusuf Suresi en güzel kıssa diye geçer…
Öyle ki Yusuf’un güzelliği kendisine anım-
satıldığında En Sevgili; Güzelliğin yarısı Yusuf’a
tümü bana verilmiştir demiştir… Yüzüne bakıp
mü’min olan bile vardır, öylesi güçlü bir özelliktir
yani… Güzelliğin yanına güzel huy ve sağlam bir
karakteri de eklersek anlamı yaşama değer katar
diye düşünmekteyim… Yoksa salt güzelliğin sağlam
karakteri de yanına almadan yaşamının uzun olması
mümkün değil…
Yüz güzelliği doğuştan gelen bir ayrıcalık, huy
güzelliği de öyle aslında… Çünkü yaratılan her şey
zatınca güzeldir, çirkin değildir… Biz zamanla onu
çirkinleştiriyoruz farkında olmadan. İç güzelliği ise
zatımızda olan güzelliğin farkındalığını arttırmak ya
da çirkinleşmemiş halini yeniden güzelleştirmekle
mümkün…
Her yeni gün yeni bir güzellikle doğuyor ve bizim
asli varlığımızdaki güzelliklerle yaşanabilir… Asıl
güzellik bizim içimizdeki bakışla anlam kazanır ve
yaşama tat katar…
Asıl güç güzellikte değil bence bu yüzden, asıl güç
güzel düşünmekte…
On bir ayın sultanını hanelerimize ve gönüllerimize
misafir ediyoruz. Her anlamda farkındalığımızı art-
tırmak için fırsat bize.
Güzelliğin fark edildiği ve güzelliğinizin fark
edildiği güzel günler diliyorum…

GÜZELLİK

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Kaymakamı
Yıldıray Malğaç, Gümeli beldesinde yapıl-
ması planlanan göletin köylerin su ihtiy-

acını karşılamak için yapılacağını söyledi.

Karabük’e 
300 yataklı 

hastane

Karabük İl Sağlık
Müdürü Murat Çağlayan,
''İlimizde yapımı devam
eden 300 yataklı akıllı
devlet hastanesinin
hizmete girmesi ile
vatandaşlarımız daha
modern binalarda hizmet
alacak'' dedi.

HES Değil, 
İçme Suyu!

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın Belediye
Başkanı Cemal Akın,
kente yapay şelale
yapımı için çalış-

malara başladıklarını
bildirdi.

KÂĞITHANE ŞUBESİ 

Sosyal paylaşım 
ve internet

Gençlik 
kolları 

Kadın 
kolları 

Kastamonu İstişare  Meclisi (KİM)

•Kas-Der Kâğıthane
Şubesinin etkinlikleri ve
duyuruları www.kasderk-
agithane.com sayfasın-
dan yer alacak.
Kâğıthane İlçesinde bu-
lunan hemşeri dernek-
lerinin faaliyet haberleri
yayınlanacak. 
•İşveren ve iş arayanlara
hitap edecek. Tv kanal-
larında ve gazetelerde
Kastamonu'ya ait haber-
ler ziyaretçilerle pay-
laşılacak. İnternet
sayfasının yanı sıra Face-
book üzerinden de duyu-
rular yapılacak. Mevcut
sosyal paylaşım sayfamız
Kas-Der Kâğıthane
Gençlik Kollarıdır. 

• Gençlik Kollarının oluştu-
rulması, Kastamonu sevgisini
aşılamak, Yetenekli gençleri
ön plana çıkarmak, Gençlere
yönetme kimliğini kazandır-
mak, Kastamonu'nun farklı
ilçesinde ki gençlerin birlikte
hareket etme olgusunu
kazandırmak, Farklı
branşlarda kendilerini
geliştirmeye hazırlama,
Eğitime önem vermek,

•Bayanlara yönetme
kimliğini kazandırmak,
Kadın Kollarının Oluştu-
rulması, İlgi alanlarına
göre kurs, seminer, ve
konferanslara katılma, El
becerilerini geliştirecek
alanlarda yarışmalar ter-
tip etme, İlçe de bayan-
ların sorunlarını bulup
çözüm yolları arama,
Kültürümüzü tanıtma, 

Mehmet Akın (Başkan),Sinan Gümüş (Başkan Vekili),
Niyazi Kütük (Başkan Yardımcısı), İbrahim Toprak
(Başkan Yardımcısı), Yusuf Gündüz(Genel Sekreter),
Halit Balcı (Mali Sekreter), Sorumlu Birim
Başkanları:Cihan Sevinç(Kadın ve Gençlik Kolları),Yıl-
maz Baş (Kültür,Sanat, Gezi , Spor ve
Organizasyon),Oktay Bayar (Esnaf,İş Adamları ve Yerel
Yönetimler),Yılmaz Can (Basın),Erkan Yıldız, Yasin
Tarı(Basın  ve Delegeler),Birim Başkanları:Onur Gemici,
Yılmaz Toprak(Gençlik Kolları),Remzi Menteş(Gezi ve
Tur), Ahmet Kesim (Organizasyon),Murat Kırık(Kültür-
Sanat), Murat Ak, Muharrem Alan(Esnaflar),Ercan
Kalafat (İş Adamları), Aytekin Kaya (Basın), Cem Uğur
(Dernek ve Delegeler)

NOT: 11 Ağustos 2012 Cumartesi akşamı saat
21.00’da Prof.Dr.Ahmet Maranki Kağıthane 
Hasbahçe’deki standımızda imza günü ve 
sağlıklı yaşam konferansı verecektir. 

• Kısa adı Kim olan Kastamonu İstişare Meclisi ilçemize yeni bir soluk getirecek.
Kâğıthane genelinde ki hemşehri derneklerin oluşturacağı Meclis; Meclis Başkanı,
Koordinatör, Genel Sekreter, Grup Başkanı, İlçe Dernek Başkanları, Köy Dernek
Başkanları, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları temsilcilerinin yer alacağı amacı
Derneklerimizin birlikte koordinasyon sağlaması ve aynı zamanda kaynaşmasını
sağlayacak bir platform oluşturmak

Birlik ve be-
raberlik; ölüm-
den başka her

şeyi yener.
K.Atatürk

Ramazan 
Boyunca 

Kâğıthane 
Hasbahçe’deyiz.

Osmanlı’dan
günümüze
dilden dile

dolaşagelen
“Gidelim Serv-i

Revanım Yürü
Sadabad'e” de-
nildiği gibi Ra-

mazan boyunca
açık tuta-

cağımız stan-
dımıza sizleri

bekliyoruz. “Bir
bardak sıcak
çayımıza, hoş

bir sıcak sohbe-
tinizi katarsanız

seviniriz.
Tanışalım el ele 

Yönetim Kurulumuz

•Talatpaşa Mah. Keskingil Cad. No 59 Kâğıthane/ İstanbul 

İletişim: 0212 220 34 93 /0538 825 07 37 --- www.kasderkagithane.com
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman 
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde 
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin 

Kandıra ilçesine tayin olmasınınım ar-
dından boşalan ilçe Müftülüğe Abdur-
rahman Han atandı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-
dan yapılan yeni atamalar kapsamında 
Pınarbaşı’na 13 imam ve 1 vaiz atandı.

Kastamonu’ya Yeni Atamalar
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Yazarımız Yaşar Kızılkum önümüzdeki haftadan
itibaren yazılarına devam edecek.

G
ecenin Onur konuğu Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, Vali Erdoğan
Bektaş’ın isteklerine cevaben,

Türkiye'nin her bir köşesinin yatırım istediğini,
kendilerinin de ellerindeki bütçe imkânları ile
ayağı yorgana göre uzatarak bu ihtiyaçları
karşılamak için yoğun bir şekilde çaba göster-
diklerini söyledi. Babacan, geçen yıl
Türkiye'nin yurt dışına yaptığı yardımların
(krediler hariç), hibe olarak 1 milyar 300 mily-
on doları bulduğunu söyledi.

Genç Çalışma Grubu başkanı sadettin
Çay’ın sunumuyla başlayan ve dış mekânda
havuzun etrafına kurulan masalarda ağırlanan
konuklara iftar vakti öncesi Kur’an-ı Kerim
tilaveti ve ilahi dinletisi sunuldu. Okunan
ezanla birlikte iftar yemeğine geçildi. Yemek
sonrası yapılan protokol konuşmalarıyla
başladı. 

İftar davetinde son olarak Başbakan
yardımcısı Ali Babacan söz aldı. Sözlerine,
“Burada Kastamonulularla birlikte olmaktan
mutluyum” diye başlayan Babacan, Kasta-
monu'nun tarihi ve kültürü ile Türkiye'nin çok
güzel illerinden biri olduğunu belirterek, "Kas-
tamonu artık güzel bir sanayi şehri oldu. Tarım
da zaten belli bir noktada. Turizm gittikçe
gelişiyor. Artık Türkiye, Anadolu, kendi güzel-
liklerinin daha çok farkına varıyor. Havali-
manının açılması, uçuşların başlaması ile be-
raber Kastamonu'ya, Kastamonu ekonomisine
farklı bir canlılık gelecektir" dedi.

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Kasta-
monu’nun da ihtiyaçları olduğunun farkında
olduklarını söyleyen Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan şöyle de-
vam etti “Kazanmadan harcamak olmaz,
ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Dün
zengin olan ülkeler bu aralar darlık içinde.
Bunda onların ataleti önemli rol oynuyor. Şu
an ekonomide en önemli kural ayağını yor-
ganına göre uzatmadır. Her ülke hak ettiği
miktarda harcamalı. Harcamaları hak ettiği
miktarı aştığı halde bunalımlar ülkeleri vurur.”
Avrupa ve dünya ekonomisini de değer-
lendiren bu konuda kaygıları olduğunu be-
lirten Babacan, 

“Bu aralar ABD ve Avrupa'nın yanı sıra
gelişmekte olan ülkelerde de sorunlar var.
Çin’de büyüme tahminleri aşağı indi. Hindis-
tan'da ciddi bütçe açığı var, devalüasyon oldu.
Brezilya'da ekonomik büyüme durdu. Biz, bu-

rada tedbiri alıp doğru adımlar
atacağız. Karşımıza ne
çıkarsa çıksın korkmaya-
cağız. Böyle bir ortamda
bizden ve Merkez
Bankası'ndan kimi beklen-
tiler var, ama bizler ihtiyatlı
olacağız dedi. Büyüme hede-
fine ilişkinde açıklamalar yapan
Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can, 2011 Ocak ayında
hane halkının önemli
bölümünün gelirinden
daha fazla har-
cadığını belirterek;
"Yani borçlanıyorlar.
Evet, şu an refah
artıyor, ama artan borç
da bir gün vurur. Hem
sosyal yapıyı hem devletin
güvenilirliğini zedeler.
Onun için 2012'de
büyüme oranı
yüzde 4 olacak."
dedi. Son
olarak, 2008
bunalımının tam
anlamı ile bertaraf
edilemediğine deği-
nen Babacan, "Tam 4
sene oldu, bu dilimde Avru-
pa'da istihdam geriledi. Buna mukabil biz, 3
milyon 900 bin ilave istihdam oluşturduk.
Bunun kıymetini bilmeli, dikkatli ve temkinli
gitmeliyiz." uyarılarında bulundu. 
Vali Bektaş: “Hükümetin 
desteğine ihtiyacımız var”

KKV doğal başkanı Kastamonu Valisi Er-
doğan Bektaş ise konuşmasına, ”Sayın
başbakan yardımcımız ve değerli konuklar,
gönül soframıza hoş geldiniz” diye başladı.
Kastamonu’nun geri kalmışlığında altyapıyı
çözmeden üstyapıyı inşa etme yaptıkları çalış-
malarla gidermeye çalışmanın da etkisi bulun-
duğunun altını çizen Bektaş, 2000’li yılların
başında ülkenin tümünde gözlenen büyüme-
den Kastamonu’nun payına düşeni ala-
madığını, ancak son yıllarda gerek sanayi,
gerek, turizm ve gerekse ulaşım konusunda
önemli adımlar atıldığını söyledi. Hükümetten
destek talep ettiklerini belirten vali Bektaş,
”Sayın başbakan yardımcımız, verdiğiniz

desteklerden dolayı sizin nezdi-
nizde hükümetimize teşekkür

ediyoruz. Ancak Kastamonu
olarak bazı ihtiyaçlarımız
var; kırsal altyapı
konusunda çok eksiğimiz
var. 9300 Km’lik köy yol-

unun yalnızca %17-18’i as-
falt kaplı. Bu konuda ve

İnebolu limanının fonksiyonel
hale getirilmesi konusunda desteğinizi

bekliyoruz” dedi.
Remzi Gür: “Kalkınmayı
sağlamak hepimizin görevi”

KKV danışma kurulu
başkanı Remzi Gür’ün açılış
konuşmasında KKV’nin kurul-

ma aşamasını ve gelinen noktayı
değerlendiren Gür,”1992 yılında

kurulan KKV (Kastamonu Kalkınma
Vakfı) ‘nin kuruluş amacını, Kasta-

monu’nun kalkınmasına öncülük etme,
katkı sağlama olarak belirtti.

Geçtiğimiz aylarda yapılan toplan-
tılarda alınan kararla KKV Danışma
Kurulu’nu oluşturduklarını ve yol-
larına daha koordineli bir şekilde de-
vam ettiklerini ifade eden Remzi

Gür, ”Sanayi de ve ulaşımda geri
kalmış Kastamonu’muzun kalkınmasını

sağlamak hepimizin görevidir” dedi.
Konuşmaların ardından Kastamonu Valisi

Erdoğan Bektaş, Kastamonu Kalkınma Vakfı
Danışma Kurulu Başkanı Remzi Gür ve Kas-
tamonu İşadamları Derneği Başkanı Ayhan
Aslan, günün anısına Ali Babacan'a içinde
Kastamonu yöresine ait el sanatları olan, Kas-
tamonu el işçiliği ile yapılmış ağaçtan sandık
hediye etti. Daha sonra başbakan yardımcısı
Ali Babacan’dan bazı isimlere plaket takdim
etmesi rica edildi; İÇDAŞ yönetim kurulu
başkanı Bayram Aslan’ın rahatsızlığından
dolayı katılamaması nedeniyle onun adına
oğlu Orhan Aslan, Kastamonulu sanayi devi
Hasan Çolakoğlu, İnce Denizcilik yönetim ku-
rulu başkanı Bedri İnce,  RAMSEY CEO’su
Hüseyin Doğan, BEST Yapım’ın sahibi Ser-
dar Güzelaydın, Yılmaz Redüktör yönetim ku-
rulu başkanı Enver Yılmaz,  İMES Sanayi
Sitesi yönetim kurulu başkanı Kemal Akar
plaketlerini başbakan yardımcısının elinden
aldılar.

Kastamonu merkez de faaliyet gösteren YAZGANOĞLU Çekme
Helva, üretim yelpazesini her geçen gün geliştirerek Türkiye’nin
tamamına ürün temin etme yolunda önemli başarılara imza atmaya
devam ediyor

Çıraklıktan başlayan ve seri üretime uzanan üretim ve ticaret
serüvenini Gazete İSTAMONU’ya değerlendiren
YAZGANOĞLU markasının sahibi Adil Yazgan, Kasta-
monu’nun kendine has damak tadı Çekme Helvasının uzman
ellerce üretilmesinin hem Kastamonu ekonomisine katkısının daha
verimli hale getirileceğine hem de Kastamonu’nun tanıtımında
önemli bir yer tutacağının altını çizdi.

Amaçlarının salt para kazanmak olmadığını söyleyen Yaz-
gan, bunun aynı zamanda bir kültür ve tanıtım hizmeti olduğu
görüşünü yineledi. YAZGANOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Yazgan şöyle devam etti: “İmam Hatip Lisesi’nden mezun
olduktan sonra iş hayatına atılmaya karar verdim. Yapı olarak
hep bir şeyler üretme ve ürettiğim şeyleri halkın beğenisine sun-
ma düşüncem vardı. Çekme Helva üreticiliğine 1997 yılında çırak
olarak başladım. 2004 yılında kendi imalathanemi kurdum. Daha
sonra fabrikasyon sistemine geçtik. Önceleri yap-sat olarak
sürdürdüğümüz ticari faaliyetimiz son birkaç yıldır bayilikler
aracılığıyla daha çok yere ulaşarak devam ediyor.” 5 distribütör
aracılığıyla 81 vilayetin tamamına ürün ulaştırıldığını belirten Yaz-
gan, ürün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin kendileri için ne
denli önemli olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “ Çekme Helvası nor-
mal koşullarda 6 ay tazeliğini koruyan bir üründür. Ama maalesef

işi bilmeyen bazı satıcılar ürünü güneşe maruz bırakıp bozulmasına
neden olabiliyor. Marka değerimize zarar verebilecek bu gibi du-
rumlarda sorumluluğu tamamen üzerimize alıp müşteriden hesap
numarasını alarak ödedikleri parayı iade ediyor veya adresine yeni
ürün gönderiyoruz.”

Müşteri memnuniyetini
sürekli kılmak için yeni bir proje geliştirdiklerini açıklayan Adil
Yazgan, “Kastamonu’nun farklı yerlerinde satış noktaları oluştura-
cağız, eğitimli personelimizle fabrikadan halka direkt satış gerçek-

leştireceğiz, daha sonra ilçelerimizde aynı uygulamayı gerçekleştir-
erek YAZGANOĞLU kalitesinin son kullanıcıya kadar güvenle yol
almasını sağlayacağız” dedi. Babası İhsan Yazgan’ında kendisinin en
büyük destekçisi olduğuna vurgu yaparak ürün tanıtımının önemine
değindi. 

Adil Yazgan, markalarını çeşitli fuarlar da sergilediklerini,
Ankara, Bursa ve İstanbul’daki Kastamonu Günleri’nde stant
açarak tüketiciyle bir araya geldikleri bilgisini verdi.

Çekme Helva sektörünün son yıllarda bilinçsiz üreticiler ve
satıcılar tarafından istismar edildiğinden yakınan Yazgan, kendi-
lerinin sektöre girdiğinde 7 olan üretici firma sayısının şimdilerde
20’nin üzerinde olduğunu, zamanla tüketici algısının bir elemeye
yöneleceğini söyledi.

YAZGANOĞLU’nun sadece Çekme Helva üretmediğini,
lokum, reçel ve diğer şekerleme çeşitleriyle de sektörün önemli
bir firması olduklarına işaret eden Adil Yazgan, “Kastamonu’da
bir ilki gerçekleştirerek adı başka illerle birlikte anılan Pişmaniye
üretimini de ilk defa kendilerinin yaptığını belirtti.

Üretimlerinin el değmeden yapıldığını söyleyen Yazgan, ürün
yelpazelerini daha da geliştirerek, yakında tahin helva üretimine
de başlayacaklarını bildirdi.

Tescilli marka YAZGANOĞLU’nun ihracat belgesi başvu-
rusunun onaylandığını ve yakında yurtdışı pazarda da yerini ala-
cağını dile getiren Adil Yazgan sözlerine, “Kastamonu’muzun

adını dünyaya duyurabilme onurunu yaşayacağımız için heyecan-
lıyım” şeklinde son verdi.

Bakan Babacan: Ayağımızı 
yorganımıza göre uzatmalıyız

Geçmişten günümüze geleneksel lezzet, Yazganoğlu

Perakende mağazacılığın önde gelen isim-
lerinden A.101,  Kastamonu Çatalzeytin’de
11’inci mağazasını hizmete soktu. 135 me-
trekare alanda faaliyet gösteren mağazanın
açılışı 17 Temmuz Salı günü bölge satış
müdürü Bekir Çağlı tarafından gerçekleştirildi.
41 köyü bulunan Çatalzeytin’de faaliyet
gösteren A.101’e özellikle köylerden büyük
talep var. Mağazada çalışan 6 kişi’den 5’i
Çatalzeytin nüfusuna kayıtlı. Kastamonu ve
Cide ilçesinde 2’şer adet mağazası bulunan
A.101’in Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin,
Devrekâni, Taşköprü ve Tosya ilçeleriyle bir-
likte 11’e ulaşan mağaza sayısı ve Türkiye de
62 ilde faaliyet gösteren bir konuma geldi.
A.101’in Bölge müdürlüğü Cide hariç 9
mağazası Samsun bölge müdürlüğüne bağlı.
Cide ise Sakarya bölge müdürlüğüne bağlı. 

Tosya Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akdiken,
üreticilerin bankalardan kullandıkları kredilerin bir yıl
ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Ahmet Akdiken, Aşağıdikmen köyünde buğday
hasadı yapan çiftçilerle bir araya gelerek, istek ve
sorunlarını dinledi. Hava şartlarının elverişsiz olması

ve tarım girdilerin yüksekliği nedeniyle, tarımın ve
buna bağlı olarak yapılan hayvancılığın zor durumda
olduğunu belirten Akdiken, bu yıl buğdayda yüzde 50
rekolte düşüklüğü yaşanacağını söyledi.

Geçen yıl 100 lira olan bir traktör saman fiyatının,
bu yıl 500 ile 600 lira arasında olduğunu vurgulayan

Akdiken, ''Hayvan sahipleri bu fiyata bile saman bu-
lamıyorlar. Çiftçilerin kullandıkları banka kredileri
çok yüksek. En azında bu yıl banka kredilerimiz bir
yıl ertelensin. Önümüzdeki yıl, çeltikte olduğu gibi
buğdayda da tohum desteği verilmesini, devlet büyük-
lerimizden talep ediyorum'' diye konuştu.

11’inci mağazasını
Çatalzeytin’e açtı 

Taşköprü ilçesinin en önemli gelir kay-
naklarından olan ve bölge halkının beyaz altın
olarak nitelendirdiği sarımsak, kalitesine göre 2 ile
5,8 TL arasında alıcı buldu. Önceki yıl sezonu 4
TL’den kapatan Taşköprü sarımsağı, bu yılda
yakaladığı fiyat istikrarıyla çiftçinin yüzünü
güldürmeye devam ediyor. Bölge halkının beyaz
altın olarak nitelendirdiği sarımsak, kalitesine göre
fiyatı 2-4 TL ile 5 TL arasında alıcı buluyor. Duble
diye nitelendirdikleri yüksek kaliteli sarımsağın İs-
tanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlere, diğer-
lerinin ise Doğu Karadeniz illerine satıldığını be-
lirten Taşköprülü Sarımsak Üreticisi Şevket Aytaç,
"Oluşan bu fiyat istikrarından memnunuz inşallah
sezonu aynı fiyatlarla kapatır, Taşköprülü sarım-
sak üreticileri olarak emeğimizin karşılığını almış
oluruz" dedi. Sarımsağın bu yıl hak ettiği rakama
ulaşmasının, rekoltenin geçen yıla göre düşüş
göstermesi olarak gösteriliyor. Türkiye'nin sarım-
sak ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılayan
Kastamonu Taşköprü’de, bu yılki sarımsak
rekoltesinin 17 ile 18 bin ton civarında olması bek-
leniyor. Her yıl düzenlenen festivallerle adeta
sarımsak için düğün yapan Taşköprü Belediye
Başkanı Hüseyin Arslan, çiftçinin bu yıl emeğinin
karşılığını alacağını kaydetti. Sarımsak fiyatlarının
yıllara oranla değişkenliğini, Çin ve İran'dan ithal
edilen sarımsaklardan kaynaklandığına dikkat
çeken Arslan, Taşköprülü sarımsak üreticilerinin
bir çatı altında birleşip kooperatifleşmesi gerek-
tiğine işaret etti. Taşköprü Sarımsak Üreticileri
Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu ise, “Bu
yılda önceki yıla göre sarımsak fiyatlarında düşüş
yaşanmayacağını belirtmiştik. Bunun nedeni ise
rekoltenin artış göstermemesidir. 1. Kalite sarım-
sağımızda iklim koşulları nedeni ile düşüş yaşan-
mıştır buda fiyatlara olumlu yönde etki edecektir
üreticilerden önemle istediğimiz fiyatların daha da
artacağı öngörüsü üzerine sarımsakları ellerinde
tutmamaları pazara götürerek satmalarıdır zira fiy-
at artışı bekleyip sarımsaklar elde tutulursa itha-
latın önü açılmış olur bu da sarımsak üreticimiz
için hiç iyi olmaz” dedi.

Beyaz Altın gün
yüzüne çıktı

Banka 
kredileri bir yıl 

ertelensin
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İnsan yaratılışı gereği toplum halinde 
yaşamak zorunda olan bir varlıktır. Onun 
bu özelliği tarih boyunca milletlerin olu-
şumunda temel kurucu ve itici faktörler-
den biri olmuştur. Öyle ki başkalarına 
ihtiyaç duymadan tek başına yaşayan 

insan, sadece toplumsal gerçekliği olma-
yan destan ve masallara konu olur. Bu 
nedenle toplumsal yaşamın dışında bir 
hayat sürdürebilmenin yaşanmış/yaygın 
örneklerini bulmak neredeyse imkânsız-
dır. Gerçekte tarihin öznesi olabilmek de 

ancak güçlü toplumsal bağlarla barışçıl 
bir ortamda bir arada yaşamakla müm-
kündür. Çünkü tarih, tek başına yaşayan 
insanın değil, toplum çatısı altında bir 
arada yaşayan - bir arada yaşayabilmeyi 
başaran - insanların ürünüdür.

Doç. Dr. İhsan Çapcıoğlu ile

24-30 Temmuz 2012 6

T
ürklerin dinine ait olarak bildiğimiz en eski
kelime Tanrı’dır. Hunların Gök Tanrı’ya
inandıklarını Çin kaynaklarından öğreniy-
oruz. Bu inanç Göktürklerde, hatta öteki
Türk halkla-rında da mevcuttur ve hatta

temel bir inanıştır. Öyle ki, baştanbaşa Türklerin dinî
tarihini, konunun bir uzmanının terminolojisi ile
“aşkın kutsal”ın önemli “bir tezahür biçimi olarak
Tanrı ile olan ilişkilerinin, dünya şartlarındaki bir tür
gerçekleşmesi” biçiminde ifade etmek de mümkündür. 

“Türkler, evrensel Tanrı anlayışlarını, İslamiyet’in
evrensel Allah’ı ile kolayca özdeşleştirmişlerdir.”                      

Nitekim gerçekte “göçebe bozkır kültürü” hayat
tarzına sahip bulunan öteki birçok toplumlarda olduğu
üzere, eski Türklerin dininin de, tek Tanrı veya Gök
Tanrı inancına dayalı bir tür monoteizm ve daha
doğrusu Tektanrıcılık olduğu ifade edilmiştir. Bununla
birlikte Türklerin evrensel büyük dinî sistemlerle
karşılaşmaları oldukça uzun bir sürecin sonucunda İs-
lamlaşmaları olgusu, Türk tarihi içerisinde, yalnızca
bir inanç değiştirme olgusu olarak kalmamış, çok
önemli köklü toplumsal ve kültürel değişimleri be-
raberinde getirmiştir. 

Böylece İslamlaşma, Türkler için aynı zamanda bir
medeniyet değişimi olgusu şeklinde kendini

göstermiştir. Bu bakımdan, sosyolojik olarak,
Türklerin Uzak Doğu Medeniyetinden Orta Doğu İs-
lam Medeniyetine geçişi veya göçebe bir hayattan yer-
leşik bir hayata, hatta şehir hayatına yahut sözlü
kültürden yazılı kültüre intikali süreçleri, büyük bir
ölçüde, Türklerin İslamlaşması olgusu ile sıkı sıkıya il-
işkili bulunmaktadır.

En önemli karakteristiklerinden biri, değişen
manevî ortamlara uyum kapasitelerinde toplanan
Türkler, evrensel Tanrı anlayışlarını, önce girdikleri
öteki evrensel büyük dinlerin ulûhiyetleri, sonra da İs-
lamiyet’in evrensel Allah’ı ile kolayca özdeşleştir-
mişlerdir. Aynı şekilde onlar, bir din, kültür,
medeniyet ve hayat tarzı değişimi ve dönüşümü döne-
mi ve ortamında, tarihlerini, efsanelerini ve gelenek-
lerini, kısacası hayat anlayışlarını, dünya görüşlerini
ve kültürlerini İs-lamî ruh ve motiflerle adeta yeniden
düzenlemişlerdir. 

“Esasen, savaşçı bir kavim olan Türklerin
bu özelliği İslam’ın cihat ruhu ile de
çarçabuk bağdaşmıştır” 

Böylece, İslamiyet ile Türklük öylesine bir bütün-
leşme göstermiştir ki, zamanla neredeyse eş anlamlı
bir hale gelmeye başlamıştır. Nihayet, önemli bir
karakteristikleri yönetim ve teş-kilatçılık olan Türkler,
Müslüman olduktan sonra, Doğuya değil de Batıya
doğru yönelmiş ve daha geniş kapsamlı ve sürekli
sosyopolitik oluşumları gerçekleştirmeyi başarmış ve
Haçlı saldırılarına karşı İslam dininin ve âleminin
savunucuları olmuşlardır. Ayrıca Türkler, durgunluk
dönemine girmeye başlayan İslam medeniyetine yeni
bir canlılık katmışlar ve böylece, dünyanın birçok böl-
gelerinde bu dinin bir numaralı temsilcileri, savunucu-
ları ve ya-yıcıları olmuşlardır. 

Esasen, savaşçı bir kavim olan Türklerin bu özel-
liği İslam’ın cihat ruhu ile de çarçabuk bağdaşmıştır.
Zaten, ilk planda Türkler İslamiyet’le sınır boylarında
karşılaştılar. Buralarda onlara sunulan Müslümanlık
özel bir tür oluşturmaktaydı. Bu Müslümanlık, büyük
bilginle-rinkinden oldukça farklıdır; zira o, halk

arasında sevilen gezgin din adamlarının, dervişlerin,
çeşitli kültür düzeyindeki tüccarların ve sınırlardaki
askerlerin sunduğu bir dindarlıktır. 

Orada Müslümanlığın temel ilkelerinin yanı sıra,
çeşitli törelerden, büyülerden söz edilmek-tedir. Bu tür
halk dindarlığı, birbirleriyle çelişki halindeki mezhep-
lerin Müslümanlığından ayrıl-maktadır. Bu inanç
uğruna, gönüllü gaziler sınır boylarında uzun zaman-
dan beri savaş-maktaydılar. Onlar bu gazilik ruhunu,
Müslüman Türk halk dindarlığının en önemli karakte-
ristiklerinden biri kıldılar. 

Zaten, bu gaza ruhu ile bezenmiş halk dindarlığı,
bir ölçüde, İslamiyet’ten önce geleneksel Türk dini ve
dindarlığı içinde varlığı-
na işaret ettiğimiz halk
dini ve dindarlığının İs-
lamî bir ruhla yeniden
yoğrulmuş bir uzantısın-
dan ibaretti. Böylece, ne
kadar içtenlikle yeni din-
lerine bağlanmış ve
onunla kendilerini
özdeşleştirmiş olurlarsa
olsunlar, yine de eski
dine, inançlara, kültüre
ve geleneklere ait birçok
unsur, bir bakıma kılık
değiştirmiş ve İslamî bir
renge bü-rünmüş olarak, halk dindarlığı formunda,
Türklerin Müslümanlığının bir tür alt kültür boyutunu
oluşturmak suretiyle varlığını sürdürmeyi başarmıştır.
(Ayrıntılı bilgi için bkz. Ü. Günay ve H. Güngör,
Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, İstan-
bul 2009).

Türklerin Anadolu’da şekillendirdiği dinî ve
kültürel hayat, özellikle Osmanlı’nın kuruluş

döneminde belli bir dinamizm ile karakterize olmuş,
din konusunda hoşgörü anlayışına kapıyı ardına kadar
açık tutmuştur. Öyle ki, Osmanlı’nın gayr-ı Müslim
tebaasına olan hoşgörüsü, örneğin 1492’de, İspanya ve
Portekiz’deki zulümden kaçan ve sayıları yüz bini bu-
lan Yahu-dileri, Osmanlıda sığınak bulmaya götür-
müştür. Türk tarihinde yabancı kültür ve dinlerle
temasların sıklığının yanı sıra başlangıçtan itibaren
oluşan sosyokültürel koşullar, yabancı mil-letlerin
inançları ve geleneklerine karşı hoşgörülü bir tutumun
Türk kültüründe önemli bir karakteristik olarak ortaya
çıkmasına ve gelenekleşmesine imkân sağlamıştır.

Nitekim bu dinî hoşgörü, en tipik örneklerini,

Anadolu’da, Mevlâna, Yunus, Ahi Evran ve Hacı
Bektaş-ı Veli gibi Tasavvuf  büyüklerinde sunmuştur.
Yesevîliğin Anadolu'da şekillenen kolları olarak kabul
edilen Bektâşîlik ve benzeri tarîkâtlara mensup Hacı
Bektâş-ı Velî, Ahi Evran, Evhâdüdîn-i Kirmânî,
Sadreddîn-i Konevî, Yunus Emre ve Mevlânâ gibi
dervişler Anadolu'ya İslâmiyet’le birlikte Türk örf ve
âdetlerini getiren kültür elçileridir.

“Hz. Mevlana, toplumsal barış için birbir-
imizi hoş görmemiz ve zorluklara göğüs ger-
memiz gerektiğini öğütler” 

Konumuz bakımından bunlar arasında Mevlânâ
Celâleddin Rûmî üzerinde daha fazla durmak gerekir.

Çünkü o, çeşitli din ve
inanç mensuplarını
hoşgörülü tutumuyla bir
araya getirmeyi başar-
mıştı. Mevlânâ’nın
hoşgörü anlayışı hem
hayatına hem de eserler-
ine yansımıştır. Hz.
Mevlânâ’nın “Kim olur-
san ol, gel!” sözleriyle
sembol haline getirilen
evrensel mesajı, bütün in-
sanları, “bir bedenin
parçaları gibi” görerek
sevmek esasına dayanır.

“Bir ayağım İslâm dininde sabit, 72 milleti dolaşırım”
diyen büyük düşünür, bu inanış çerçevesinde hangi
dinden, ırktan, renkten olursa olsun, kadın-erkek, zen-
gin-fakir ayırımı yapmadan her insana insan olduğu
için değer vermiş ve ona daima saygı duymuştur.

Hz. Mevlana, toplumsal barış için birbirimizi hoş
görmemiz ve zorluklara göğüs germemiz gerektiğini
öğütler. Çünkü dikensiz gülü görmek, sevmek kolay-
dır, ama dikensiz gül olmayacağına göre gülü
dikeniyle birlikte hatta dikenin gülünü ön plana
çıkararak görmek lazımdır. Mevlânâ, engin hoşgörü
anlayışıyla farklı dil, din, inanç, meslek ve zümreye
mensup her insanı dışlamadan, onların farklılıklarına
saygı göstererek ve onlarla daima diyalog içinde
kalarak yaşamaya gayret göstermiştir. “Seviyoruz ve
hayatımızın iyiliği bu yüzden; inanıyoruz ve yaşan-
tımızın güzelliği bu yüzden” diyen ve bütün insanlara
da ilişkilerinde sevgiyi öğütleyen Mevlânâ, sevginin
diğer insanlarla ilişkilerdeki önemine dikkat çekerken
insanın iç huzuru açısından da insan hayatında ne den-
li vazgeçilmez bir unsur olduğunu şöyle ifade eder:

“İnsanları sev ki daima çiçekler ve güller içinde bulu-
nasın. Eğer hepsini düşman bilirsen düşmanların hay-
ali gözünün önüne gelir ve gece gündüz dikenlerin
yılanların içinde geziyor gibi olursun.” (Mevlana
Celaleddin-i Rumi, Mesnevi. Çev. Veled İzbulak, İs-
tanbul 2010, s. 1276).

“Türklerin dinî tarihi içerisinde, hemen her
devirde, sevgi ve hoşgörü bağnazlığa daima
üstün görülmüştür” 

Elbette insanlar içinde iyiler bulunduğu gibi
kötüler, dostlar bulunduğu gibi düşmanlar olacaktır,
ama Mevlana, Fussilet suresinin 34. ayetinde verilen
ölçüyle kötülükleri iyiliğe, düşmanlıkları da dostluğa
çevirmenin mümkün olduğunu hatırlatır: “İyilikle
kötülük bir olmaz, o yüzden kötülüğü iyilikle savmak
gerekir. Böylece aranızda düşmanlık olan kişi
bakarsınız dost olmuş. Bu noktaya ancak sabredenler
ulaşır.” (Kuran, 41/34). Sahip olduğu hoşgörü an-
layışının bir gereği olarak toplumun ahlaki sorumlu-
luğunu üstlenen ve bu sorumlulukla Mesnevisini
yazan Mevlana, Mesnevi’de de farklılıklara
hoşgörüyle yaklaşılması ve sevgi temelli bir eğitimle
hataların düzeltilmesi gerektiğini işleyen örneklere yer
verir. Bir gün Mevlana’ya, şiir ve düşüncelerini seçkin
Müslümanlar zorlukla anlarken aynı zamanda kendisi-
ni dinleyen Gayr-i Müslimlerin onun söylediklerinden
ne zevk aldıkları sorulur. Bu soruya Mevlana, Allah'a
inandıkları yolları ayrı olsa da gayenin bir olduğu cev-
abını vererek, Gayr-i Müslimlerin sözlerinin özünü
kavradıklarını anlatmak ister. Özellikle Moğol istilâsı
öncesi ve sonrasında Anadolu'yu dolduran ilim
adamları ile mutasavvıflar, Anadolu'nun aydınlan-
masında rol oynadıkları gibi, Müslümanların kendi
dinlerinden olmasa bile farklı din, mezhep ve tarikat
mensupları ile bir arada yaşayabileceklerini göster-
mişlerdir.

Esasen, bu büyük Türk sufileri ve Mevlevilik ve
Bektaşilik gibi Türk tarikatlarının, kayda değer bir or-
taklaşa özelliği de onların, bir “Türk hümanizmi”
geliştirmiş olmalarında yatmaktadır. Bu hümanizma,
“dağıtıcı değil, birleştiricidir. Orada Türk düşüncesi,
töresi, hoş-görüsü ve ahlâkı egemendir. Bu Türk hü-
manizmi; bir yönüyle millî değerleri vurgulamakta, bir
başka yönüyle de insanlığa açık bulunmaktadır”.
Türklerin dinî tarihi içerisinde, hemen her devirde,
sevgi ve hoşgörü bağnazlığa daima üstün görülmüş;
bu nedenle orada çok büyük taas-sup dönemleri, en
azından uzun süreli ve geniş kitlelerde yaygın biçimde
hayatiyet bulma imkânına erişememiştir.

Anadolu coğrafyası tarih boyunca muhtelif
medeniyetlere beşiklik etmiştir. Bu özelliğinden

dolayı Anadolu’nun; Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar,
Likyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osman-
lılar ile Balkanlardan, Kafkaslardan, Karadeniz ve
Orta Asya’dan gelen halkların kendi içinde ahenkli bir
harmoni oluşturduğu görülmektedir. Bu harmoni,
modern Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasına ev
sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin üzerinde
bulunduğu Anadolu coğrafyasında Greko Latin,
Yahudi-Hıristiyan kültür mirasları ile bin yılı aşkın bir
süre egemen olmuş İslam kültürünün bütün özellik-
lerini görmek mümkündür. Bir başka anlatımla farklı
etnik, dini ve kültürel topluluklar bu topraklar üzerinde
asırlarca barış içinde yaşamışlar ve bu coğrafya söz
konusu unsurların bir arada güven ve huzur içinde
yaşama modelini insanlık âlemine bağışlamıştır. 
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eBir Arada Yasama Tecrübesi (2)

“O takva sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da
Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve
insanları affederler. Allah da güzel davranışta
bulunanları sever.” (3 Al-i İmran 134)

Resulullah (S.A.V.) ordusunu savaşa gönderirken şöyle
tembih ederdi: "Allah adına çıkınız. Çünkü siz Allah yolunda
savaşıyorsunuz, zulmetmeyiniz. İnsanların organlarını kesmek
suretiyle işkence yapmayınız. Çocukları, manastırlarda oturan
din adamlarını öldürmeyiniz." (Ebu Davud, Cihad 120)

Â
lemlere rahmet olarak gönderilen,
yaratılmışların en faziletlisi, Allah’ın en

sevgili kulu, son peygamber, Hz.
Muhammed Aleyhisselâm’a
peygamberlik görevi bu ayda
verilmiştir. Mekke yakınlarındaki
Hira mağarasında “oku” emri ile
başlayan ilk Kur’an ayetlerini Hz.
Muhammed’e tebliğ eden büyük
melek Cebrail (a.s.) daha sonra
ona “Sen Allah’ın Rasûlüsün
(Peygamberisin) ben de
Cebrailim” diye hitap ederek
onun insanlığın kurtuluşu için
peygamber olarak
görevlendirildiğini bildirdi. Hz.
Muhammed (s.a.s.)’in bu kutsal
göreve başlaması ile karanlıklar
içinde bocalayan insanlık için
nurlu bir ufuk açıldı. Onun
kalplere yerleştirdiği iman ışığı
sayesinde cehaletin yerini ilim,
zulmün yerini hak ve adalet, kin
ve düşmanlığın yerini insan
sevgisi aldı ve gerçek anlamda
huzur ve kardeşliğin temelleri
atıldı.

B
in aydan daha hayırlı olduğu
Kur’an-ı Kerim’de bildirilen
ve mü’minlere Allah’ın en

büyük lütuf ve ikramlarından biri
olan “Kadir Gecesi” de bu ayın
içindedir.
Bu gece, müslümanların iyi
değerlendirmesi gereken büyük
bir fırsattır.

İ
slâm’ın beş şartından biri olan, insanı
nefsinin aşırı arzularından ve maddî
ihtiraslardan kurtarıp yücelten ve âdeta
melekleştiren oruç ibadeti, bu aya tahsis
edilmiştir.

R
amazan gecelerinde cemaatin büyük
bir coşku ile kıldığı teravih namazı da
bu aya mahsus bir ibadettir. Oruçlunun

derin bir huzur ve manevî zevk duyduğu
sahur ve iftar sofraları da bu aya ayrı bir
anlam kazandıran özelliklerdir.

İ
şte böyle özellikler ve manevî güzelliklerle
dolu mübârek Ramazan ayı, mü’minler
için manevî değeri çok büyük bir rahmet
mevsimidir. Bu ayı, Yüce Rabbimize
ibadet ederek ve insanlara iyilik yaparak
değerlendirdiğimiz takdirde kazancımız
büyük olacak ve ebedî saadetin kapıları
bize açılacaktır. Bu ayı, “Evveli rahmet,
ortası mağfiret, (günahların bağışlanması)
sonu da cehennemden kurtuluş” olarak
nitelendiren Peygamberimiz, ayrıca
mü’minlere şu müjdeyi veriyor:
“Ramazan ayı gelince; cennet kapıları
açılır, cehennem kapıları kapanır ve
şeytanlar kösteklenir.”

Bu hadis-i şerifin ifade ettiği bir mânâ da
şudur:

R
amazanda kendisini cennete götürecek
iyi işler yapan mü’mine cennetin
kapıları açılmış, cehenneme götürecek

kötülüklerden sakındığı için de
cehennem kapıları ona kapanmış
demektir. Oruç sayesinde nefsine hakim
olup şeytana uymadığı için de şeytanı
etkisiz hale getirmiş olur.

''Jet veya roket hızıyla kılınan teravih namazı doğru değildir. Teravih namazı ne çok hızlı, ne

de çok yavaş kılınmalıdır. Cemaatin içinde yaşlı ve dayanamayacak kişiler düşünülmeli.

Bunun ortasının karar kılınması ve teravihin ona göre eda edilmesi esastır. Çok uzun zaman

sure okumak doğru değildir. Çünkü cemaat onu taşıyamaz. Uygun olan kısa ayetler ve kısa

sureler okunarak teravih namazının kılınmasıdır''

Teravih Namazında Usul Ahmet Maranki’den sağlık 
ve şifa dolu Ramazan Öğütleri

Sp r Sp r Sp r

18'er takımlı 3 ayrı grupta
yapılacak olan Spor Toto 3.Lig,
9 Eylül 2012'de başlayacak.
Ligin ilk devresi 23 Aralık
2012 tarihinde sona erecek.
Spor Toto 3.Lig'in ikinci yarısı
ise 19 Ocak 2013'te başlayacak
ve 5 Mayıs 2013'te
tamamlanacak.
Kastamonuspor İlk maçını 9 Eylül’de
Ankara Demirspor ile Ankara’da Cebeci
stadında oynayacak.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör
Lig'den yükselen Bergama Belediyespor,
Kayseri Şekerspor, Çorum Belediyespor,
Fatih Karagümrükspor, bu sezonda Spor
Toto 3.Lig'in yeni takımları oldular ve
Kastamonuspor’un grubunda yer aldılar. 

Bu sezonda (2012-2013) iki kez

Avrupa yakasına bir kez de
Anadolu yakasına konuk
olacak olan Kastamonuspor,
Fatih Karagümrükspor,
İstanbulspor ve Anadolu
Üsküdar spor takımlarına
konuk olacak. Fikstür de dikkat
çeken bir diğer olay ise en uzak
yabancı saha Diyarbakır B.B

Spor olurken, en yakın ise Çorum spor
deplasmanı oldu. 

Bu arada Kastamonuspor yeni
sezonunun ilk antrenmanını 25 Temmuz
akşamı İsmail Dikmenli Spor
Tesislerinde gerçekleştirdi. Yeni Teknik
Direktör Avni Okumuş nezaretinde
gerçekleştirilen antrenmana 13 futbolcu
katıldı. 2012-2013 sezonun hazırlıklarını
sürdürmeye devam ediyor. 

1.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR

2.ANKARA DEMİRSPOR

3.BELEDİYE VANSPOR

4.BERGAMA BELEDİYESPOR

5.BEŞİKDÜZÜSPOR

6.ÇORUMSPOR

7.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

8.F. KARAGÜMRÜK A.Ş.

9.GÖLCÜKSPOR

10.İSTANBULSPOR A.Ş.

11.KAYSERİ ŞEKERSPOR

12.KIRIKHANSPOR

13.ORHANGAZİSPOR

14.PAZARSPOR

15.SANDIKLI BELEDİYESPOR

16.SİİRTSPOR

17.TEKİROVA BELEDİYESPOR

KASTAMONUSPORKastamonuspor, bu sezon 3
deplasman maçı için İstanbul’da
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KASTAMONU valisi Erdoğan Bektaş’la
gerçekleştirdiğimiz röportajın bant çözüm-
lerini yaparken bir soru takıldı aklımıza;
mütevazı, hoşgörülü, çalışkan ve başarılı ol-

unca mı vali olunur, vali olunca mı bu özellik-
ler kazanılır? Veya doğuştan belli hasletlere
sahip insanlar mıdır bu makamları hak eden-
ler? Sayın valinin sorduğumuz sorulara

verdiği yanıtlar bazen teknik, bazen edebi
içeriğe sahip oluyor ama her aldığımız yanıt,
mutlaka bilge bir tavrın eğitici, öğretici düs-
turundan süzülerek giriyor kayıt cihazımıza.

Bir şehrin hayatını ve kalkınmasını kendi
hayatının yerine koyabilmek bir özveri
gerektiriyor kuşkusuz. Gözleri önünde

büyüyen çocuklarının boy atmasını
ıskalamış olmanın burukluğunu yaşasa
da ruhunun derinliklerinde, kocaman

Kastamonu ailesinin onunla birlikte şe-
hirde yükselen hizmet binalarına,

evladının büyümesini izleyen şefkatli bir
babanın karşılıksız sevme duygusuyla

tanıklık ettiğini gözlemliyoruz 
Sayın Vali’de…

Bir hayatın şifrelerini çözmeye
kaldığımız yerden devam ediyoruz… 

İkinci ve son bölümüyle Vali Bektaş Rö-
portajını takdimimizdir…

Tarih: 16 Temmuz 2012 Pazartesi.... Yer: Kastamonu Valilik binası...

724-30 Temmuz 2012

Erdoğan Bektaş 
Süper Vali 
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Merhum Yazıcıoğlu’na 
rahmet diliyorum”  
Murat Güven: Türkiye’de genelde
seçilmişlerin adından söz edilir. Atan-
mış bir bürokratın, valinin ülke gün-
demini meşgul etmesi ender rastlanan
bir durumdur. Bu konuda ilk akla
gelen isim merhum Recep
Yazıcıoğlu’dur. Sizin parlak mesleki
hayatınız da ulusal anlamda ses ge-
tirdi ve merhum Yazıcıoğlu’na ben-
zetiliyorsunuz. Nasıl bir duygu bu?  
Vali Erdoğan Bektaş: Merhum Recep
Yazıcıoğlu, sevdiğim saydığım bir meslek
büyüğümdü. Bir diğer ortak yönümüz
ikimiz de Trabzonluyuz. Başarılı bir
valiydi, bu vesileyle ona Allah’tan rahmet
diliyorum.

“Kastamonuspor’un 
başarısızlığından rahatsızım”   
Sayın Valim, Kastamonuspor
neredeyse yarım asırdır 3. Lig’e demir
atmış vaziyette. Ne olacak bu Kasta-
monuspor’un hali?
Kastamonuspor’un başarısızlığı konusu
benim en çok rahatsız olduğum konulardan
biridir. Biz iki sezondur Kastamonspor’a
her türlü desteği verdik. Ama artık bitti, bir
üçüncü denemeyi yapmam. Kaybedeceğimi
bildiğim denemeleri yapmam. Kastamonu
bu işe mesafeli duruyor. Biliyorsunuz,
“Kastamonu TV” girişimi de başarısızlıkla
sonuçlanmıştı. Özetle söylemek istediğim
şu; bir şehir başarılı olacaksa spor kulüp-
leriyle, televizyonuyla, sanayisiyle, tur-
izmiyle, altyapısıyla yani her şeyiyle başarılı
olmak zorundadır. Bazı alanlarda birinci
lig’ de olacaksınız ama futbol takımızın
üçüncü lig ‘de olacak, böyle bir şey olamaz.
Şehir neredeyse takımı da orada olacak.
Televizyonu olmayan bir şehrin takımının
birinci lig ‘de olması gibi bir şey olamaz.
Kastamonulular Kastamonuspor’a neden
bu kadar mesafeli duruyor sorusunu hem
Kastamonuluların hem de Kastamonus-
por’u yöneten arkadaşların kendilerine sor-
malarını istiyorum. Sorumlu herkes neden
bu insanlar takımlarına ilgisiz diye kendini
sorgulamalıdır. Ben şahsen futbolu bilmem,
anlamam, sevmem, oynamam ama şehrin
buna ihtiyacı vardır. Kastamonuluların
takımlarını desteklemeleri gerekir. Hiç bir
şey yapamıyorlarsa, seyirci olarak o stadı
doldursalar bu sorun çözülür.

“Mahalli basını okumadan me-
saiye başlamam” 
Size göre basının önemi nedir? Özel-

likle yerel basınla ilgili ve Gazete İS-
TAMONU ile ilgili görüşlerinizi alabilir
miyiz? 
Ben mahalli basını okumadan mesaiye
başlamıyorum. Ulusal basını internetten
takip ediyorum. Benim röportaj boyunca
anlattığım şeylerin, vatandaşça bilinmesini
istiyorum. Siz olmasanız, basın olmasa
bunu başarmamız mümkün olamaz. Ayrıca,
yaptığımız işlerin takip edilmesi, eleştirel
gözle izlenmesi verimliğimizi arttırır.
Dolayısıyla, basın sonuna kadar, eleştiri so-
nuna kadar. Yalan haber ve hakaret hariç
basının sonuna kadar yanındayım. Sizin
gazeteniz yeni bir basın organı ve önemli
noktaya temas ediyor. Kastamonu’daki
Kastamonulularla, İstanbul’daki Kasta-
monulular arasındaki bir diyalog ve bil-
gilendirme çabası içindesiniz, bu çabanızı
önemsiyorum. Bu ciddiyetle devam et-

tiğiniz sürece ses getireceğinize başarılı ola-
cağınıza inanıyorum. Bu arada
İSTAMONU yöneticileri olarak sizi, bu yıl
ikincisini gerçekleştireceğimiz 6-9 Eylül tar-
ihleri arasında yapılacak Kastamonu Ahşap
Fuarı’na davet ediyorum. Sadece ziyaretçi
olarak değil, işi sahiplenmenizi, duyur-
manızı, ziyaretçi getirmenizi istiyorum.

Vali Bektaş’ın özel hayatı   
Vali Erdoğan Bektaş’ı tüm Türkiye
tanıyor… müsaade ederseniz biraz da
vatandaş Bektaş’ın özel hayatını tanımak is-

tiyoruz;  Kastamonuspor’ dan söz ederken
futbolla ilgilenmediğinizi söylediniz. İl-
gilendiğiniz bir spor dalı var mı?
Doğrusu bireysel anlamda sporla ilgim ve
sporcu denebilecek bir yapım yok.
Geçtiğimiz kış bir grup arkadaşla havuzda
haftada iki gün yüzdük. Kışın günler
kısayken zaman bulabildiğimiz bu ak-
tivitemiz de yazın günlerin uzayarak mesai
saatinin uzamasıyla bitti. Ama doğada çok
yürürüm. Daha çok iş amaçlı, bir yerden bir
yere ulaşma amaçlı yürüyüşlerdir aslında
bunlar. Sporla ilgim sporcu yetiştirmekle,
spor tesisleri kurmakla sınırlıdır.

“Çok okurum... Eskiden yaz-
maya da fırsatım oluyordu”  
Pratik bir zekâya sahipsiniz, bu özel-
liğe sahip olan insanlar edebiyata ve
mizaha yatkın olurlar. Sizinle Sizin

edebiyatla, mizahla, sanatla ilişkiniz
nasıl?
Çocukluğumdan bu yana çok okuyan
biriyim, hala da okurum. Evi görseniz
inanamazsınız, her taraf kitaplarla doludur.
Belki şu an başlayıp ilgi sırasına göre
okuduğum 3-4 kitap vardır. Yazmayı da sev-
erim. Birçok yazım bizim mesleki dergiler-
imizde yayınlanmıştır. Vali olduktan sonra
pek fırsat bulamaz oldum. Yazın dünyası
çok hoş, çok ayrı bir dünya. İleride, emekli
olunca yazmaya devam edebilirim. Şiir oku-
mayı çok severim; eskiden edebiyat dergi-

lerine aboneliklerim vardı. Bize emanet
edilen ciddi bir pozisyon var, ciddi bir so-
rumluluk var. Şahsen, bütün enerjimizi,
bütün gücümüzü görevimiz için kullan-
malıyız diye düşünüyorum. Özel zevklerim-
izi gerçekleştirmeye zamanımız yok.

“Müzik icra etmek ve 
enstrüman çalmak 
başka bir yetenek”  
Müzikle ilginiz hangi boyutta?
Çok hızlı olmayan türkülerle ve çok yavaş
olmayan şarkılarla aram iyidir (gülüyor).
Çok klasik TSM ve çok hoplama zıplama
THM tarzı bana göre değil.
Herhangi bir enstrüman çalar mısınız?
Hayır, benim öyle bir yeteneğim yok. En-
strüman çalanları görünce kendimi kötü
hissediyorum (gülüyor). Bunun eğitimini
çocukken almak gerek tabi. Gerçi çocuk-

larımıza bu eğitimi aldırmaya çalıştık ama
onlar da pek ilgilenmedi.

“Görevim için ailemi 
ihmal ettiğimi itiraf etmeliyim”  
Hazır söz çocuklarınızdan açılmışken;
kaç çocuğunuz var ve şimdi ne ile
meşguller?
1’i kız 3 çocuğumuz var. Kızımız üniver-
siteyi bitirdi şimdi yüksek lisansa başlıyor.
Bir oğlumuz bu sene üniversite sınavına
girdi. Küçük oğlumuz ise üniversite sı-
navlarına hazırlanıyor.
Görev aşkınız yüzünden özel hayatınızı,
eşinizi ve çocuklarınızı ihmal ettiğinizi
düşünüyor musunuz, bu anlamda kendinizi
suçladığınız oldu mu?
Çok kere yaşadım bu duyguyu. Çocuk-
larıma bu mesleği seçmelerini asla tavsiye
etmem. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi
olmuyor. Bir işe fazla zaman ayırıyorsanız

başka şeyleri ihmal ediyorsunuz demektir.
Bizim 7/24 hayatımız işimiz olunca tabi özel
hayat diye bir şey kalmıyor. Ailemizi,
eşimizi-dostumuzu ihmal ettiğimizi açık
yüreklilikle ifade etmek istiyorum.

Hanımefendiden 
Vali Bey’e serzeniş  
Sayın Valim, açıkça sormak istiyorum;
hanımefendi hiç karşınıza geçip,
‘yeter artık biraz da kendine ve bize
zaman ayır’ dedi mi?
(Anlamlı bir tebessümle yanıt veriyor)
Çok… Çok defa yaşanmıştır o sahne.
Nasıl ikna edebiliyorsunuz peki?
(Gülümseyerek) İkna edemiyoruz ki (!)
Akşam saat:19-20 gibi arıyor, ‘daha
gelmiyor musun’ diye soruyor. Aslında
onlar da alıştılar bu duruma, işin farkın-
dalar, işin bir parçası haline geldiler. Bizim
başarılarımızı paylaşıyor, gururlanıyorlar.
Hanımefendinin Kastamonu’da sosyal
faaliyetleri var mı?
Çok fazla değil. Çok sık yer değiştirdiğimiz
için çevre edinme sorunu oluyor. Bazen
bizim işimizle ilgili yanımızda faaliyetlere
katılıyor, kendi arkadaş çevresiyle bazı ak-
tivitelerde bulunuyor. Eşim bu aralar ken-
dini okumaya verdi.

“Kul hakkı önemlidir”  
Ailenizin üzerinizde olan haklarının
yanı sıra, kendilerine  ’kul hakkı’
olarak ta borçlandığınızı düşünüyor
musunuz? 
Evet, hak geçiyor tabi. Kul hakkı bu
mesleğin en sevmediğim tarafıdır. Bazı
karışımları bazı müdahaleleri ayrıştıra-
mayıp ister istemez kul hakkına giriyor-
sunuz. Bizim işimizde kul hakkından
sakınmak çok zor. Bilmeden, istemeden
yaptığımız bazı şeylerin telafisini yapmaya
çalışıyoruz ama hanımın hakkını nasıl
ödeyeceğiz bilemiyorum. (gülümsüyor)

“Eşime teşekkür ediyorum”  
Bunca fedakârlığın küçük bir karşılığı
olarak Gazete İSTAMONU aracılığıyla
hanımefendiye teşekkür etmek ister
misiniz? 
Doğrusu, ben eşimden ve çocuklarımdan
şimdiye kadar sıkça yaptığım mesleki yur-
tiçi ve yurtdışı gezilerimle ilgili, ‘sen çok
gidiyorsun bizi götürmüyorsun’ şikâyeti
duymadım. Bu meslekte zaman zaman is-
temediğimiz atamalarla karşılaştık, çok
olumsuz şartlara sahip olan yerlere de git-
mek zorunda kaldık. Eşim beni hiç yalnız
bırakmadı ve beni üzecek tek bir söz bile
söylemedi. Çocuklarımızın hem anası
hem babası oldu. Biz bu işi bu kadar ıs-
rarla, inatla sürdürebiliyorsak ve halk
tarafından başarılı bulunuyorsak eşimin
bunda çok büyük payı vardır. Kendisi
teşekkürü fazlasıyla hak ediyor… Bana
her zaman, her türlü desteği veren eşime
teşekkür ediyorum.
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Ahmet Maranki’den sağlık 
ve şifa dolu Ramazan Öğütleri

İSTAMONU

11 ayın sultanı
Ramazan ile
ilgili merak
ettiğiniz tim
beslenme
konularını
Ahmet
Maranki’den
tavsiyeleri
İSTAMONU
okurları için bir
araya getirdik

İftarda ve sahurda

hangi yemekleri

tercih etmeliyiz?

Kalp hastaları 

nasıl beslenmeli?

Yaz sıcaklarına 

karşı nasıl 

önlem alabiliriz?

B
aşı rahmet ortası mağfiret
sonu ise kurtuluş olan
Ramazan ayına erişmiş
bulunmaktayız. Diğer
Ramazanlara nazaran yaz

sıcakları eşliğinde ifa ettiğimiz oruç
ibadetini en güzel şekilde yerine
getirmeye çalışırken unutmamamız
gereken bir şey varsa o da sağlıktır.

Hem nefsimizi hem de bedenimizi
terbiye ettiğimiz bu kıymetli günlerde,
oruç tutan bir çok kişinin gözden
kaçırdığı ya da farkında olmadığı
hususları vurgulamak ve sağlığımız
açısından faydalı bir Ramazan
geçirmek için Ahmet Maranki’nin
Ramazan öğütlerini sizlerle
paylaşıyoruz.

l Yaz sıcaklarında bunlara dikkat
edin!

Öncelikle bol bol su tüketin,
susuzluğunuzu meyve suyu, gazlı
içecekler gibi sıvılarla bastırmayın.
Yediklerinize dikkat edin kalorisi
yüksek yemekler, hamur işleri,
nohut, fasulye v.s gibi sıcak
yemekler yerine zeytinyağlılar,
sebze, çiğ meyve, karpuz v.s gibi
soğutucu yemekleri tercih edin.

l Su tüketimi nasıl olmalı?
Sahurda alkali su tüketmeye çalışın

yani PH değeri en az 7,3 şeklinde
olan suları tüketin. Soğuk su tüket-
meyin bunun yerine oda sıcaklığında
olan suları için bu şekilde daha fazla
su içebilirsiniz.

l Vitamin ve mineral kaybının
önüne nasıl geçebilirsiniz!

Yaz sıcaklarının etkisini daha da arttırdığı bu
tarihlerde özellikle terlememiz
neticesinde sadece sıvı değil aynı
zamanda vücudumuzda bulunan değerli
mineralleri de ter yolu ile kaybetmekteyiz.
Bu kaybı telafi etmek için 84 mineralli
himalaya tuzundan istifade edebilirsiniz,
tuzu suda eriterek içmeniz uygun
olacaktır. Vitamin ve mineral kaynağı olan
Kombu Çay ile Ramazanı en iyi şekilde
geçirmeniz ve ihtiyacınızı rahatlıkla
karşılamanız mümkün.

l Hangi Pilav?
Beyaz pirinç yerine özellikle B grubu

vitaminler, potasyum, fosfat ve
mineraller açısından zengin bulguru
tercih etmelisiniz. 

l İftar olduğunda!
Ezanı duyar duymaz, açlığında etkisi ile

yemekleri bir an önce midemize
indirmek yapılan en büyük
yanlışlardan birisidir. Unutmayın
uzun sürede az yemek yemeli ve
lokmalarınızı iyice çiğneyerek
yutmalısınız.

l Tatlıyı önce yiyin!
Bilinenin aksine tatlıyı yemekten sonra

değil, yemekten önce yiyin

l Orucunuzu açarken
Bu soruya Efendimiz S.A.V gereken

cevabı vermiş ve bize doğru yolu
göstermiştir. 

“Biriniz orucunu açacağı zaman hurma
ile açsın. Eğer onu bulamazsa suyla
açsın. Çünkü su temizleyicidir” (İbn
Mace, Sıyam:25)

l Hadisler ile Oruç 
Biriniz oruçlu olduğu gün, sakın çirkin

sözler söylemesin. Cahilce
hareketlerde bulunmasın. Eğer bir
kimse ona karşı böyle hareketlerde
bulunursa, “Ben oruçluyum” desin.”
(İbn Mace, Sıyam:21.)

Her kim inanarak ve karşılığını da
ancak Allah’tan bekleyerek Ramazan
orucunu tutar ve geceleri de
ibadetle geçirirse, geçmiş günahları
affedilir. Ve her kim inanarak ve
karşılığını da ancak Allah’tan
bekleyerek Kadir Gecesi’ni ibadetle
geçirirse, geçmiş günahları
bağışlanır. (Buhârî, İman: 35;
Müslim, Müsâfirîn: 175; Ebû Dâvud,
Ramazan: 1; Tirmizî, Savm: 1)

“Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız
(Kenzü’l-Ummal, 3:328)”

İnsanlar eğer Ramazan ayının kıymet
ve ehemmiyetini hakkıyla bilselerdi,
ümmetim bütün senenin Ramazan
olmasını temenni ederdi.

l Ramazan ayının önemi ve anlamı
Ramazan ayı şüphesiz sadece bir ayın

başlangıcı ve bitişi olarak
değerlendirilemez. Ramazan ayının
ve orucun faziletlerini bilmek bu
ayda maneviyata uygun yaşamak
gerekir.

Ramazan ile ilgili yapılan açıklamalarda
göstermektedir ki; farz olan orucun
vakti Ramazan ayıdır. Ramazan
ayının dinimizde büyük bir önemi ve
diğer aylar arasında seçkin bir yeri
vardır. Bu sebeple oruç konusuna
geçmeden önce Ramazan ayının

taşıdığı özellikler hakkında bilgi
vermek yararlı olacaktır.

l Ramazan ayına ait özellikler
kısaca şunlardır:

1- İnsanlığı karanlıklardan çıkarıp
aydınlığa kavuşturan Rabbimizin son
mesajı Yüce kitabımız Kur’an-ı
Kerim, bu ayda yeryüzüne inmeye
başlamış ve böylece insanlık için
yepyeni ve mutlu bir dönem
başlamıştır.

Bu gerçek, Kur’an-ı Kerim’de şöyle
bildirilmiştir:

“Ramazan ayı ki onda Kur’an, insanlara
yol gösterici ve doğruyu yanlıştan
ayırıcı belgeler olarak indirildi.”

Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında
inmeye başladığı için bu ay, bir
anlamda Kur’an ayıdır. Kur’an-ı
Kerimi Peygamberimize getiren
büyük melek Cebrail, her yıl
Ramazan ayında Peygamberimize
gelir ve o güne kadar nazil olan
Kur’an ayetlerini karşılıklı olarak
birbirlerine okurlardı.
Peygamberimizin bu dünyadan
göçtüğü yılın Ramazanında bu
durum, son olarak ve iki defa
gerçekleşmiştir.

Ramazan ayında camilerimizde ve
evlerde okunan ve cemaatin büyük
bir manevi zevk ve huşû içinde
dinlediği mukabele ve Kur’an
hatimleri Cebrail ile Peygamberimiz
arasında yapılan mukabelenin
devam ettirilmesidir.

Bu vesile ile Kur’an okumanın fazileti
ve manasını anlamaya çalışmanın

önemini belirtmekte fayda vardır.
Kur’an okumak ve okunan Kur’an’ı

dinlemek sevabı çok olan bir
ibadettir.

l Peygamber Efendimiz:
“Kim Allah’ın kitabı Kur’an’dan bir harf

okursa onun için bir sevap vardır.
Her sevabın karşılığı da on kat
verilecektir”  buyurarak Kur’an
okuyanlara verilecek sevabın
miktarını belirtmiş, ayrıca Kur’an-ı
Kerim’in okuyucularına şefaat
edeceği Peygamberimiz tarafından
bildirilmiştir. Şöyle buyuruyor:

“Kıyamet günü oruç ve Kur’an kul’a
şefaatçi olurlar. Oruç:

- Ya Rabbi, ben onu gündüzleri
yemekten ve zevklerinden
alıkoydum. Şimdi beni ona şefaatçi
kıl, der. Kur’an:

- Ya Rabbi, ben onu gece uykusundan
alıkoydum. Şimdi beni ona şefaatçı
kıl, der. Her ikisi de şefaat ederler.”

Kur’an-ı Kerim, insanlığın kurtuluşu için
gönderilen son ilâhî mesajdır. Onu
okumak ibadettir. Ancak sadece
okumak yeterli değildir. Müslümanın
asıl görevi, Kur’an’ı okuyup manasını
anlamaya çalışmak ve onun
gösterdiği nurlu yoldan yürümektir.

Kur’an-ı Kerim’in gönderilişindeki
sebeb ve hikmeti, yine Kur’an’dan
öğreniyoruz.

l Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Ey Muhammed! Sana bu mübârek

kitabı (Kur’an’ı) ayetlerini
düşünsünler ve aklı olanlar öğüt
alsınlar diye indirdik.”
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