
MURAT Güven’in sunu-
muyla gerçekleşecek etkinlik 
çerçevesinde THM’nin ta-
nınmış ismi, TRT sanatçısı 
Orhan Hakalmaz ve Fındık-
kurdu Berna’da Küreli hay-
ranlarıyla buluşacak.

Festivalde sahne alacak 
diğer sanatçılar: Zeynep, 
Rahmi Aydın, Ahmet Ay-
verdi, Küreli Kızlar, 37 Or-
han, Cengiz ve Soner.

Halk oyunları ve Taek-
wondo gösterileri ile futbol 
turnuvasının da yer alacağı 
Küre Kilim Festivali’ne yo-
ğun bir katılım bekleniyor.
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ÇATALZEYTİN’DE MİTİNGE 
DÖNÜŞEN BASIN BİLDİRİSİ

 AK Par-
tili Belediye 
Başkanı Musa 
İhsan Uğuz, alı-
nan karara ateş 
püskürerek, 
HSYK üyele-
rini suçladı. 

Uğuz, yaptığı konuşmada, şunları söyledi: 
“Zamanında hakim savcı almayarak isti-
naf mahkemelerine hakim savcı yetiştir-
mediniz, şimdi bunun günahını Çatalzey-
tin gibi ilçelere çektirmek istiyorsunuz.

  3 ’TE

Kastamonu’nun Sinop İl Sınırından Batıya Doğru 3 Sahil İlçesi HSYK Tarafından Yok Sayıldı. Çatalzeytin Ayakta 

BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ

h.istamonu@istamonu.com

Toplumsal Hassasiyetler Ve 
Yeni Nesil 

Bir soruyla girelim yazıya; Toplumu oluş-
turan bireylerin karakteristik yapısı toplumun 
genel karakterini ve hassasiyet duygusunu ne 
derece etkiler?

Aslında bizim gibi bölgesel farklılıkları o-
lan toplumlarda bu sorunun yanıtını net bir şe-
kilde vermek pek mümkün değildir. Bu biraz 
da, gelenek-görenek, örf-adet gibi kavramların 
yorumlanış biçimiyle doğru orantılıdır. Yetiş-
tirilme tarzı, eğitim düzeyi vs. gibi yan etken-
leri de hesaba katarsak, matematiksel anlamda 
hiçbir toplum için genel bir profil çizemeyiz.

3

® PVC PENCERE & KAPI SİSTEMLERİ
® ÇELİK KAPI & APARTMAN 
® ALUMİNYUM DOĞRAMA
® OTOMATİK KEPENK
® DEMİR & FERFORJE
® ALUMİNYUM CEPHE GİYDİRME
® CAM BALKON & KIŞ BAHÇESİ
® DUŞAKABİN

DEMPA İNŞAAT 
GÜVENCESİYLE 
KAT KARŞILIĞI 

İNŞAAT YAPILIR

www.dempapen.com www.facebook.com/dempapen

0 212 475 95 95 (pbx)
FABRİKA: Eski Edirne Asfaltı 5. Sokak No: 2 Sultangazi / İstanbul

Dem-PaPEN
Kuruluş 1985

®

Küre Kaymakamlığı, Küre Belediye Başkanlığı ve Küre Dernekler Federasyonu’nun birlikte 
organize ettiği Küre Kilim Festivali, bu yıl 6 Temmuz Cuma Günü başlayacak ve 3 gün sürecek.

3. Küre Kilim Festivali 6 Temmuz’da

Gazete İSTAMONU olarak İstanbul’la 
Kastamonu arasında kurduğumuz 
köprüden toplum tarafından benimsenmiş 
değerlerimizle yolculuk etmeye devam 
ediyoruz... Bu sayıdaki 
konuğumuz; Seydilerli 
işadamı Şerafettin ÖZKAN

Murat Güven ile
DERiN DiYALOG

İnebolu Belediye Başkanı 
Engin Uzuner, muhteşem bir 
düğün ile dünyaevine girdi. 

Polis Akademisi’ne 
Kastamonulu Başkan; 
Prof. Remzi Fındıklı

Zühtü Aslan’dan boşalan Polis Akademisi 
Başkanlığına, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 

Müdürü Prof. Remzi Fındıklı atandı. 
AKADEMİ Başkan-

lığı, Prof. Zühtü Aslan’ın 
Anayasa Mahkemesi üye-
liğine seçilmesi nedeniyle 
boşalmıştı. Polis Aka-
demisinin yeni başkanı 
Remzi Fındıklı, İstanbul 
İmam-Hatip Lisesini ve 
fark derslerini vererek İs-
tanbul- Şişli Lisesini bitir-
di. Ankara Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden mezun oldu ve Uluslararası İlişkiler 
bölümünde yüksek lisans yaptı. Ege Üniversitesin-
den, “Köylerde kooperatiflerin rolü” konulu tezi ile 
doktora unvanı aldı. 1986’da ise Polis Akademisine 
geçti.

İngiltere’de polis ve ceza hukuku alanında eğitim 
gördü. Polis Akademisinde idare hukuku, personel 
yönetimi ve polis- halk ilişkileri dersleri verdi. Baş-
bakanlık İnsan Hakları Kurulu ve Çalışma Bakanlığı 
Hakem Kurulu üyesi olan Fındıklı’nın çok sayıda ki-
tap çalışması da bulunuyor. 

07.03.1950 tarihinde Kastamonu –Araç ‘a bağlı  
Hatip Köyünde doğdu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Birleşmiş Milletler tarafından Brezilya’da 
gerçekleştirilen “Rio+20 Sürdürülebilir Kal-
kınma Konferansı”nda çevreci yaklaşımları 
nedeniyle Türk firmaları damga vurdu. Kon-
feransa katılan İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve 
Ulaşım Sanayi AŞ’nin sürdürülebilir kalkınma 
çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından tüm 
ülkelere ve firmalara örnek olarak gösterildi.
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             İçdaş’ın Çevreci Faaliyetleri 
Dünyaya Örnek Gösterildi

Berat Kandiliniz Kutlu Olsun   
4 Temmuz Çarşamba’yı Perşembe’ye 
bağlayan gece Berat Kandilini idrak 
ediyoruz. Müminleri Ramazan-ı Şerife 
ulaştıran bu mübarek 
gece okurlarımıza, 
milletimize ve tüm 
İslam âlemine kutlu 
olsun.
GAZETE İSTAMONUTuzla Belediye Başkanı’ndan 

Kastamonu Çıkarması

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) Tuzla Şubesi, Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, belediye meclis üyeleri, belediye 
bürokratları, Tuzla ve Kastamonu yerel basın 
mensuplarının katıldığı bir Kastamonu gezisi 
düzenledi. Tuzla heyeti Kastamonu’ya hayran 
kaldı.                                                                3 ’DE

Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 2012 Yılı 

Adli Yargı Kararnamesi ile 148 yerdeki küçük 
adliyenin en yakın adliye ile birleştirilmesi kararı 

alınması üzerine Kastamonu’da Çatalzeytin, Abana 
Bozkurt, Küre ve Daday ilçe adliyeleri kapatıldı.  

Buralardaki hâkim ve cumhuriyet savcıları ise başka 
yerlere atandı. Buna göre Çatalzeytin Adliyesi 

Sinop’un Türkeli ilçesiyle birleştirilirken ağır 
ceza mahkemesi ve dosyaları Sinop 

Boyabat ilçesinde 
görülecek.

HSYK’dan Çatalzeytin’e Sinop Müebbeti!

Bakan Günay Bolu’yu ziyaret etti 4

Başkan Uzuner 
Dünyaevine Girdi

 2 ’DE
Çatalzeytin Derneği Spor 
Şampiyon Oldu

7 ’DE

Kalçakemiğinden başparmak yapıldı 3

KÜRE Dernekler Federasyonu ve 
Küreliler.Com internet sitesinin birlik-
te organize ettiği, 13 takımın katıldığı 
Küre Köyler Arası Futbol Turnuvası, 
finalde karşılaştığı Alacık Spor’u 3-1 
mağlup ederek kupaya uzanan Afşar 
Sporun şampiyonluğuyla son buldu.  

Sultan Gazi Belediyesi Seyit Ateş 
Spor Tesisleri’nde oynanan müsabaka 
sonrası Afşar Spor şampiyonluk kupa-
sını Küre Dernekler Federasyonu Baş-
kanı Kubilay Salihvatandaş’ın elinden 
aldı. Turnuvanın en centilmen takımı 

seçilen Saman Spor ise kupasını Küre-
Der-Fed yönetim kurulu üyesi ve Afşar 
Köyü Derneği yönetim kurulu başkanı 
Bayram Al’ın elinden aldı. 4 yıldır dü-
zenlenen futbol turnuvasının bir diğer 
özelliği ise, Ankara ve Küre’de eş za-
manlı yapılan turnuvaların şampiyon-
larıyla İstanbul şampiyonu ve 2.’sinin 
6 Temmuz’da başlayacak olan Küre 
Kilim Festivali çerçevesinde karşılaşa-
rak, Süper Kupa için mücadele edecek 
olması. Tören Ahmet Ulu’nun havai 
fişek gösterileriyle son buldu.

13 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçı Afşar Spor ’la Alacık Spor arasında 
oynandı. 3-1’lik skorla şampiyonluğunu ilan eden takım, Afşar Spor oldu

4. Küre Futbol Turnuvasının Şampiyonu Afşar Spor

Kas-Der Eyüp Şubesi’nden Anlamlı Kampanya
Haydi Çocuklar 

Namaza!
Kastamonulular Dayanışma 

Derneği (Kas-Der) Eyüp Şubesi 
ve Eyüp Müftülüğü tarafından 1 
Temmuz’da başlatılan, “Haydi 
Çocuklar Namaza” kampanyası 
10 Ağustos’a kadar devam ede-
cek. 1’inci, ailesiyle birlikte um-
re ziyareti kazanacak. Kampan-
yaya 01-01-1999 ile 01-01-2006 
tarihleri arasında doğan çocuklar 
katılabilecek.
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AĞLI Belediyesi ile Ağlı Kültür Ve 
Dayanışma Derneği’nin birlikte tertip-
lediği Ağlı Kale Şenlikleri’ne Kültür 
Bakanlığı, Ağlı Kaymakamlığı ve Ada-
lar-Tunuslar-Müsellimler (ATM) Der-
neği destek veriyor. Murat Güven’in su-
numuyla gerçekleşecek olan etkinliğin 
program akışı şöyle:

13 Temmuz Cuma
Cuma namazı sonrası Kalede oku-

nacak Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şe-
rif, ilahi sanatçısı, Ağlılı Raşit 
Aslan’dan ilahiler, katılımcıla-
ra yemek ikramı.

14 Temmuz Cumartesi
ATM Derneği öncülüğünde 

saat 12 -13 arası Tunuslar köyü 
Muhammet Tunusi Türbesinin 
açılışı, Ağlı Kalesi’ne çıkış ve 
şenlik programı çerçevesinde 
protokol konuşmaları ve folk-
lor gösterileri. 

Davulcu Mehmet Okumaz 
ve ekibinin davul-zurna ve 
kemaneyle yapacakları halk 
oyunları gösterisi. Akşam ger-
çekleşecek halk konserinde Ci-

deli Emin, Gülcan Kara ve ünlü sanatçı 
Ayhan Aşan sahne alacaklar.

Etkinliği son günü
Pazar günü ise çeşitli yarışmalar ve 

çekilişler yapılacak. Yörenin yemek 
kültürünün sergilendiği stantlar katılan-
ların hizmetinde olacak. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Ağlı belediye Başkanı 
Muharrem Dinç, “Tarihi Ağlı Kalesinin 
muazzam ortamında eşsiz manzarasında 
hep birlikte sağlık sıhhat içinde üç gün 

geçireceğiz, Ağlı’da ve çevre ilçelerde 
yaşayan, gurbetten gelecek olan tüm 
hemşerilerimi etkinliğimize davet edi-
yorum” dedi.

Ağlı Kültür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Salim Dinç ise, “Her geçen yıl 
daha kapsamlı hale gelen Ağlı Kale Şen-
liği bir kültür mirasıdır. Bu mirasa sahip 
çıkan herkese teşekkür ediyor ve hem 
manevi haz yaşamak hem de eğlenmek 
isteyenler davetlimizdir.”

KAHVALTIYA, İstanbul İl Müftüsü Doç. 
Dr. Muammer Yaran, Eyüp Kaymakamı Osman 
Kaymak, Eyüp ilçe Müftüsü Dr. Muammer Ayan 
ve Kas-Der Eyüp Şube Başkanı (Eyüp Nişanca 
Mahallesi Muhtarı) Enis Güven katıldı. Gazete 
İstamonu Genel Yayın yönetmeni Hüseyin Ka-
radeniz, Ağlı Derneği Başkanı Salim Dinç, Kas-
Der Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yiğit ve 
yönetimi ile Eyüp ve çevresinde faaliyet gösteren 
Kastamonu dernek başkanları ve yöneticilerinin 
de yer aldığı kahvaltılı toplantıda kampanyayla 
ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Enis Güven: “Çocuklarımız dinden uzaklaşıyor”
Kahvaltı sonrası Haydi Çocuklar Namaza 

kampanyasıyla ilgili konuşan Kas-Der Eyüp Şu-
be Başkanı Enis Güven,

Kas-Der Eyüp şubesi olarak bir ilke imza at-
tıklarını, çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk pro-
jelerinin onları eğlendirmek veya eğitim bursu 
vermekten ibaret olmadığını hatırlattı.

“Günümüz teknoloji çağı çocuklarının inter-
nete olan bağımlılıkları ve ailelerin gerekli has-
sasiyeti göstermemesinden dolayı dinden uzak 
yetişmesi önemli bir sorunu teşkil ediyor” diyen 
Güven şöyle devam etti: “Amacımız çocukları-
mıza namaz kılma alışkanlığını kazandırmak, 
cami kültürünü aşılamaktır. Tazecik dimağların 
yozlaşmış kültürlerden arındırılarak, dinini bi-
len ve gereği gibi yaşayan nesiller yetiştirmektir, 
bu ve bundan önceki çalışmalarımızda desteğini 
esirgemeyen Eyüp kaymakamımıza, Eyüp ilçe 
müftümüze ve bu kampanyada çocuklarımıza 
sunduğumuz hediyelerin sponsorluğunu üstlenen 
işadamlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.”

Eyüp Müftüsü Dr. Ayan: “Faydalı buluyorum”
Toplantıda söz alan Eyüp Müftüsü Dr. Mu-

ammer Ayan ise, “Müftülüklerin var oluş gayele-
rinden biri de çocuklarımızın din eğitimini temin 
etmektir. Sayın Enis Güven’in öncülüğünde ger-
çekleştirilen bu kampanyanın amacına ulaşacağı-
nı ve örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Katkı-
sı olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Eyüp Kaymakamı Kaymak: “Din eğitimi kü-
çük yaşlarda başlamalı”

Toplantıda söz alan Eyüp kaymakamı Osman 
Kaymak da kampanyanın önemine istinaden yap-
tığı konuşmada şu görüşlere yer verdi: “Çocukla-
rımıza küçük yaşlarda din duygusunu aşılamalı-
yız. Gelecek nesillerin karakteristik gelişimi ve 
şekillenmesi hususunda sorumluluklarımız var. 
Bu itibarla bu kampanyayı önemsiyorum. Bu-
nun dalga dalga İstanbul’un tamamına, hatta tüm 
Türkiye’ye yayılacağını ümit ediyorum.”

Doç. Dr. Yaran: “Sorumluluklarımız var”
Söze, “Geçmişte öyle zamanlar oldu ki, Fatiha 

öğrenmek isteyen çocuk öğrenecek bir kurs bula-
maz, hatta bu çabasından dolayı takibata uğrardı. 
Çok şükür bugün camilerimiz Kur’an kurslarımız 
çocuklarımıza açık. Bizim din adamları olarak, 
dinin öğretilmesi konusunda sorumluluklarımız 
var” diye başlayan İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. 
Rahmi Yaran, bu kampanyayla kutsal bir görevin 
ifa edildiğini söyledi. Çocuklara cami kültürü ve 
namaz kılma alışkanlığı edindirmeyi amaçlayan 
kampanya, 1 Temmuz’da başladı ve 10 Ağustos’a 
kadar devam edecek. Bu tarihler arasında vakit 
namazlarını Eyüp sınırları içindeki 106 camiden 
birinde kılan katılımcı, adının yazılı olduğu ku-
ponu cami görevlisi imam veya müezzinden ala-
rak biriktirecek. Kampanyanın son gününe kadar 
her vakit namazında bu işlem tekrarlanacak.

Toplanan kuponlar kampanya bitiş tarihinden 
itibaren 7 Eylül’e kadar iletişim bilgileri eklene-
rek Eyüp ilçesindeki her hangi bir caminin imam 
veya müezzinine teslim edilecek.

Oluşturulan komisyonun yaptığı değerlendir-
me sonunda kampanyanın kazananları belirlene-
cek.

Birinciye umre ziyareti
Haydi Çocuklar Namaza kampanyasına katı-

lıp en çok vakit namazına iştirak eden katılımcıya 
ailesiyle birlikte umre ziyareti hediye edilecek. 
2.’ye tablet bilgisayar, 3.’ye dizüstü bilgisayar 
hediye edilirken, katılımcı her çocuk ödüllendi-
rilecek.

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği 
(KASİAD),  yaklaşık 1,5 yıl önce Sanayici ve 
işadamı Ayhan Aslan başkanlığında oluşturu-
lan yeni yönetim kadrosuyla, kuruluş amacına 

uygun olarak geniş kapsamlı ve etkin çalışma-
larına devam ediyor. Çalışmalarına Okmeydanı 
Ekşioğlu İş Merkezi’ndeki dernek merkezinde 
devam eden KASİAD,15 günde bir yaptığı ru-

tin toplantılarda Kastamonulu sanayici ve işa-
damlarının yansı sıra, ülkenin önde gelen üst 
düzey kurum ve kuruluş temsilcilerini ağırlıyor 
ve istişarelerde bulunuyor. Kastamonu’ya ya-
pılacak yatırımların da görüşüldüğü bu buluş-
malar da, somut fikirler oluşturuluyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Feshane 
Kastamonu Günleri’nde de stant açarak, her 
kesimden Kastamonulularla kucaklaşan KA-
SİAD, bu etkinlikte işadamı, siyasetçi ve aka-
demisyenlerden oluşan katılımcılara verdiği 
resepsiyonla da adından söz ettirmişti.

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

Nail KÜÇÜK

tarihci@istamonu.com

MARİFETLİ ELLER VE KEMAN 

Bir mezatta satışa sunulan garip bir kema-
nın dokunaklı öyküsü vardır ilginç mi ilginç.

Herkese bir şeyler fısıldayan. 
Bilir misiniz? 
***
Bir müzayede salonunda mezatçı yıpran-

mış, sağı solu çizilmiş, tozlanmış eski küçük 
bir kemanı eline alır ve salondaki koltuklarına 
kurulmuş alıcılara gülümseyerek yüksek sesle 
sorar. 

“Bu ne kadar eder? Açık arttırmayı kim 
başlatacak?” 

Bir keman, yok mu arttıran? 1 dolar, 1 dolar 
bir kemana. 

Sadece 1 dolar mı?  
Arkalardan iki, üç dolar, Sadece üç dolar 

diye bağırır müzayedeci. Bu kemana bu teklif, 
satıyoruuum, satıyoooruumm!  

Ortalardan biri bağırır 10 dolar.
Tam keman satılmak üzere iken ilginç bir 

olay gerçekleşir.
***
Salonun arka taraflarından kır saçlı biri kal-

kar, ön tarafa doğru gelir, kemanı eline alır, ce-
binden çıkardığı mendille güzelce üzerindeki 
tozları siler, yayını gerer, akort yaptıktan sonra 
başlar çalmaya...

İnanılmaz bir melodi yükselir salonda, her-
kes şaşkındır. Müzik sona erdiğinde müzaye-
deci sakin bir sesle “Keman için ne kadar veri-
yorsunuz?” diye tekrar sorar ve açık arttırmayı 
yeniden başlatır. 

Önden biri fırlar 500 dolar, diğeri 800 bir 
başkası 1000 dolar, müzayedecinin sevinci yü-
züne yansır ve yok mu arttıran, bu muhteşem 
keman 1000 dolar,1500, 2000,  3000 dolar…

 Yok mu arttıran satıyorum ve sattım der 
ve sonunda 3000 dolara satar ve yeni sahibine 
teslim eder.  İnsanlar bu satışı alkışlar, hatta 
bazıları yaşananlar karşısında gözyaşı döker. 
Peki, ne olmuştu da zar zor 10 dolara satıla-
bilen keman 3000 dolara nasıl satılabilmişti? 
Kemanın değerini değiştiren neydi? 

***
İşin sırrı  kemana marifetli parmakların de-

ğivermiş olmasında saklıydı. Yani ustanın eli 
değmişti o kemana!  Ustalıkta önemli olan, 
insanların pek de önemsemediği farkına varıp 
göremediği hatta küçümsediği değerleri yeni-
den keşfedip; bilgiyle görgüyle ona gerçek de-
ğerini verebilme meziyetinde saklıdır. 

***
Her gün yüzlerce kalbe dokunuyor, pek 

çok insanla yollarımız kesişiyor, iyi kötü pek 
çok olaya tanıklık ediyoruz. Yorgun düşmüş, 
solmuş, yıpranmış nice gönlün derdine mızra-
bımızı dokundurup, gönlümüzle birlikte mari-
fetli ellerimizi de kullanıp değer katmaya ne 
dersiniz?

KASİAD Emin Adımlarla

Kampanyanın tanıtımı geçtiğimiz Çarşamba günü Eyüp Sultan Camii’nde kılınan 
sabah namazı sonrası Sultanzade restoranda verilen kahvaltıda yapıldı.

26 Haziran - 2 Temmuz 20122

14. Bozkurt Göynük Dağı Yayla Şenlikleri 15 Temmuz’da...

Program içeriği
* Fındık Kurdu Berna

* Ahmet Aykın
* Miroğlu

* Sürpriz sanatçılar
* Çekiliş ve hediyeler

İrtibat Tel:
0532 267 25 66
Sinan Gümüş

Bozkurt’a bağlı 3 köy derneğinin 
organizasyonuyla...
Keşlik Köyü Derneği
Dursun Köyü Derneği

Uluköy Derneği
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İNEBOLU Belediye Başka-
nı Engin Uzuner, düğününe ka-
tılamayacaklar için gündüz çarşı 
içinde pilav dağıttırırken, gece ise 
davetlileri muhteşem bir düğün or-
ganizasyonu ile ağırladı.

İnebolu Liman mevkiindeki 
festival alanında gerçekleştirilen 
düğün için bin 500 kişilik alan ha-
zırlandı. 

Uzuner ve Şenel çifti yat ile 
gelirken, balıkçı tekneleri konvoy 
oluşturup sinyal ve siren lambaları 
ile yata eşlik etti. Alana giren çift 
Fransızca Samanyolu şarkısı ile 
dans etti. 

Nikah törenini Tosya Belediye 
Başkanı Kazım Şahin kıydı. Mil-

letvekili Emin Çınar’ın ve belediye 
başkanlarının şahitlik yaptığı nikah 
töreninde Kazım Şahin, Uzuner 
Çiftine ömür boyu mutluluk diledi.

Nikah törenine, MHP Kasta-
monu Milletvekili Emin Çınar, 
Kastamonu Belediye Başkan Yar-
dımcıları, İlçe Belediye Başkanla-
rı, Kazım Şahin, Kamil Aydınlı, 
Rıdvan Oyar, Şükrü Özün, Meh-
met Şahin, Yargıtay üyesi Erdal 
Gökçen, Kastamonu Üniversitesi 
Rektörü Prof Dr. Seyit Aydın, İne-
bolu MYO Müdürü, Doç. Dr. Nej-
det Gültepe, İnebolu Kaymakamı 
Kubilay Ant’ın içinde olduğu ilçe 
içinden ve dışından yaklaşık 3 bin 
kişi katıldı.

29 yıl önceki gençlik aşkı ile yaşamını muhteşem bir düğün ile bir-
leştiren İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, düğün organizasyo-
nunun yapıldığı alana kayıkların konvoy oluşturduğu yat ile geldi.

Başkan Uzuner dünya evine girdi

KASTAMONU camiasının ta-
nınmış ismi, Radyo-TV Programcı-
sı Fahrettin Siyamoğlu, önceki gün 
Kastamonu-Bozkurt Koşmapınar 
köyünde yaşayan babası Ramazan 
Siyamoğlu’nun (75)vefat haberi 
üzerine çıktığı Kastamonu yolunda 
bir yayanın aniden önüne fırlaması 
üzerine trafik kazası geçirdi. Olay 
şöyle gelişti;

Fahrettin Siyamoğlu, 27 Haziran 
Çarşamba günü babasının vefat ha-
berini aldı. Ailesiyle birlikte hemen 
yola çıktılar. 

Kullandığı araçla gece yarısı 
saat: 01.30’da, Kastamonu şehir 
merkezi girişindeki çevre yolunda 
ilerlerken aniden önüne çıkan Ah-
met Ünverdi adlı şahsa çarptı; şahıs 

olay yerinde hayatını kaybetti. Ka-
zayla ilgili İstamonu’ ya konuşan 
Siyamoğlu, “Trafik, Asayiş ve Olay 
Yeri İnceleme ekiplerinin olay yeri-
ne intikal etmesinden sonra yapılan 
incelemelerde olay yerinde hayatını 
kaybeden kişinin %99 oranında ha-
talı olduğu anlaşıldı. Bir süre neza-
rette tutuldum, daha sonra suçsuz 
olduğum anlaşıldı ve babamın cena-
ze törenine katılmak üzere serbest 
bırakıldım.” dedi.

 Fahrettin Siyamoğlu’nun baba-
sı Ramazan Siyamoğlu, Bozkurt ve 
çevre ilçelerden yoğun bir cemaat 
katılımıyla, 28 Haziran Perşembe 
günü ikindi namazını müteakip kılı-
nan cenaze namazı sonrası köy me-
zarlığında toprağa verildi.

Babasının cenazesine giderken gece yarısı aniden önüne 
fırlayan yaya, Siyamoğlu’nun acısını ikiye katladı              

Siyamoğlu’nun Çifte Acısı

DİVAN başkanlığını Ergun Usta yaptığı ko-
nuşmada derneklerimiz Çatalzeytin’in ve Ça-
talzeytinlinin sorunlarının tartışıldığı mekânlar 
olmalıdırlar diye başladığı konuşmasına  öteki-
leştirmeden hep birlikte insanımıza olan özgü-
venimizin artması gerekmektedir dedi.

Önceki başkan Mehmet Çay’ın aday olma-
dığı kongrede Başkanlığa Murat getirildi. İşte 
Çay’ın asil listesi: Murat Çay, Hüseyin Atalay, 

Ahmet Çay, Kayhan Çay, Yusuf Çay, Kazım 
Çay, Mustafa Çay, 

Denetleme kurulu ise şu isimlerden oluştu.
Sinan Çay, Erkan Çay, Zekeriya Özbey

Çatalzeytin Çepni Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 2.  olağan genel 
kongresi 1 Temmuz Pazar günü Örnektepe’deki Dernek merkezinde gerçekleşti. 
Divan başkanlığını Ergun Usta’nın yaptığı kongreye tek listeyle gidildi.

Çepni Köyü Derneğinde Murat Çay Dönemi
Bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Ağlı On ikinci kale şenlikleri 13-14-15 Temmuz Cuma, 
Cumartesi, Pazar günülerinde gerçekleşecek. Kale Şenliklerinin assolisti;  Ayhan Aşan.  

Ağlı Kale Şenlikleri 13 Temmuz’da



BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ
h.istamonu@istamonu.com

Dünya Turunuz,  Karadeniz’i 
Görmeden Çatalzeytin Gümüş Ba-
lık Festivalini İzlemeden Bitmez. 
Güzelliğin Sevgi İle Kültürün Sa-

natla Kaynaştığı Festivalimize Da-
vetlisiniz… 14 Temmuz Cumartesi 
akşamı sanatçı Doğuş konser vere-
cek.

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

MİTİNGE dönüşen basın bildirisi oku-
ma eyleminde siyasi parti temsilcileri sivil 
toplum kuruluş yöneticileri konuşma yaptı. 
Basın bildirisi okunmadan önce Çatalzey-
tin Adliyesi’nin kaldırılmasından doğacak 
sıkıntılar dile getirildi. Belediye Başkanı 
Musa İhsan Uğuz, esnaf Hasan Yılmaz, 
İl Genel Meclisi üyeleri Birol Bozkurt ve 
Hüseyin Tolga İnce, eski İl Genel Mecli-
si Üyesi Sadık Korkut, CHP İlçe Başkanı 
Sami Ercan, MHP İlçe Başkanı Ahmet De-
mir, Köy-Koop Başkanı Celal Çetinkaya, 
Av. İsmet Yeni, yaptıkları konuşmalarda 
adliyenin kapanmasının yanlış ve haksız 
bir uygulama olduğunu dile getirdi.

HSYK’nın aldığı karar gereği 
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde ka-
patılan adliye için tepki mitingi yapıldı. 
Çatalzeytin’in adliyesi Sinop Türkeli il-
çesinde görülürken ağır ceza mahkemesi 
ve dosyaları Sinop Boyabat ilçesinde gö-
rülecek. Bu mahkemelerde ceza alanlar 
ise Sinop Cezaevine gönderilecek. Seçim 
işleri ise İnebolu İlçe Seçim Kururlu Baş-
kanlığınca yürütülecek. Türkeli mahkeme 
ya da savcılığından çıkan karar Çatalzeytin 
güvenlik görevlilerine teslim edilecek. AK 
Parti, CHP, MHP ilçe başkanlarının ortak-
laşa yaptığı mitingde AK Partili Belediye 
Başkanı Musa İhsan Uğuz, alınan karara 
ateş püskürerek, HSYK üyelerini suçladı.

Uğuz, yaptığı konuşmada, şunları 
söyledi: “Zamanında hakim savcı alma-

yarak istinaf mahkemelerine hakim sav-
cı yetiştirmediniz, şimdi bunun günahı-
nı Çatalzeytin gibi ilçelere çektirmek 
istiyorsunuz. Siz işin kolayına kaçmak 
istiyorsunuz. Bizleri adalette Osmanlı 
İmparatorluğunun da ötesine götürmek 
istiyorsunuz. Ey HSYK, beceriksizliği-
nizi bizi mağdur ederek kapatmak isti-
yorsunuz. Orada sırçalı köşkte oturan 
Anadolu insanını anlamayan gafil insan, 
bu dünyanın üstü varsa altı da var, sizin 
attığınız her imza kara leke olarak ora-
da kalacaktır. Bu yapılan ile Çatalzeytin 
ilçesinin adalet DNA’sı bozulmuştur.” 

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 14.00’de 
yapılan toplantıda CHP İlçe Başkanı Sami 
Ercan ise, Çatalzeytin’in köye dönüştü-
rüldüğünü iddia etti. MHP İlçe Başkanı 
Ahmet Demir ise, karardan geri dönül-
mez ise parti tabelalarını indirme rozet-
leri çıkarma çağrısı yaptı. Av. İsmet Yeni 
de, Çatalzeytin’de 36 yıl hizmet yaptığı-
nı anlatarak şöyle konuştu: “Çatalzeytin 
Adliyesi’nin kapanmasından sonra da-
valar Türkeli’de görülecek. Ağır cezaya 

Boyabat’a gidilecek, cezaevi için Sinop’a 
gönderilecek. Seçim işleri İnebolu’dan 
yönetilecek. Cumhuriyet Savcılığı’na baş-
vurulduğunda Çatalzeytin Adliyesi’nin 
bağlandığı Türkeli Savcılığınca kişi Çatal-
zeytin’deki güvenlik birimlerine gönderi-
lecek. Geliş-gidişler artacak zaman kaybı 
yaşanacak. Adalet aramak zorlaşacak hatta 
mümkün olmayacak”

Toplantı öncesi Çatalzeytinli esnaf 
adliyenin kapanmasını protesto amacıyla 
işyerlerinin camlarına siyah kurdele taktı. 
Tepki toplantısına 41 köyün muhtarları, 
sivil toplum kuruluşları, tüm siyasi parti-

ler ilgi gösterdi. 3 Temmuz saat 08.00’de 
minibüs ve otobüslerle siyasi parti ilçe 
başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin 
ve halkın katılımıyla Ankara’ya hareket 
edileceği, Ankara’da Adalet Bakanlığı 
ve HSYK önünde basın açıklaması ya-
pılacağı bildirildi.

Kastamonu’da son durum: Kapatılan 
Abana, Bozkurt ve Küre Adliyeleri İnebo-
lu Adliyesi’ne bağlandı. Daha önce Küre 
Adliyesi’ne bağlı olan Ağlı ilçesi de, Küre 
Adliyesi’nin kapatılması sebebiyle İnebolu 
Adliyesi’ne bağlandı.  Küre, Ağlı, Doğan-
yurt, Bozkurt ve Abana İlçeleriyle birlikte 
İnebolu Adliyesi’ne bağlı olan ilçe sayısı 
6’ya yükseldi. Daday Adliyesi ise Kasta-
monu merkeze bağlanmış oldu.

Bu arada 3 Temmuz Salı günü 
Ankara’da yapılacak olan Türkiye beledi-
yeler birliği toplantısına HSYK tarafından 
mağdur edilen 102 ilçe belediye başkanları 
ile Kastamonu İlçe belediye başkanlarıda 
katılacak.

TOPLUMSAL HASSASİYETLER
VE YENİ NESİL

Ancak düz mantıkla baktığımız zaman her 
toplumun genel karakterini ortaya koyan ipuç-
larına rastlamak mümkündür.

Buradan yola çıkarak Türk toplumunun ge-
nel yapısı üzerine bir çift kelam etmek müm-
kün olabilir.

Doğusuyla batısıyla ülkemiz insanının istis-
nasız ortak özelliği misafirperverliktir mesela. 
Komşuluk ilişkilerinin gelişmişliğidir bir diğer 
ortak özelliğimiz.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in, “Kom-
şusu açken tok yatan bizden değildir “ hadisi 
şerifinin yol göstericiliği, İslamiyet’in birçok 
farzından daha fazla uygulanagelmiştir.

Toplumumuzun kafasını karıştırma adına 
yapılan provokasyonlar çoğu kere geri tepmiş, 
butopraklarda genellikle aklıselim galip gel-
miştir.

Dini inanışın ve vatanseverlik anlayışının 
genel yapıyı etkilediği bilinen bir gerçektir. 
Yapılan sosyolojik araştırmalar, her ne kadar 
son yıllarda gelişen teknolojiye bağlı olarak 
yukarıda belirttiğim özelliklerimizi örselese de, 
son tahlilde genetik etkileşim devreye giriyor 
ve onarılamaz bir sonucu bertaraf ediyor.

Sürekli ve bilinçli bir dejenerasyona ta-
bi tutulan yeni nesillerin, gelenekle gelecek 
arasında bocalıyor olmasının tehlike arz ettiği 
yadsınamaz bir gerçektir evet. Ancak unutul-
mamalıdır ki, dünya yeniden şekillenmektedir 
ve yeni dünyada yerimizi alma mecburiyetimiz 
vardır. Toplumsal hassasiyetlerimizi koruma-
mız dünyadan kopmamızı gerektirmediği gibi, 
dünyayla bütünleşme zorunluluğumuz da gele-
neklerimizi yok saymamızı gerektirmez. ‘Taşı 
delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliği-
dir’ sözünde olduğu gibi çocuklarımıza, genç-
lerimize kim olduklarını, nereden geldiklerini 
bıkmadan usanmadan anlatmalıyız.

Geleneklere sahip çıkmakla geri kafalılığı 
bir tutmanın ne denli büyük bir yanılgı oldu-
ğunu görüyor ve bu yanılgının bedelinin ağır-
lığını, telafisinin imkânsızlığını gözlemliyoruz.

Geleneklerine bağlı, yüzü geleceğe dönük 
nesillerin başarılarıyla gururlanmak hepimizin 
hakkı olsa gerek.

Selam ve dua ile…

Çatalzeytin’ de kapatılan 
adliye için tepki mitingi 
yapıldı. Çatalzeytin 
halkı, siyasi parti ve STK 
temsilcileri ortaklaşa 
bir basın açıklaması 
düzenledi.

26 Haziran - 2 Temmuz 20123

Çatalzeytin’in Haklı İsyanı
Üç Zirve İnşaat 

Gayri Menkul Danışmanlık Hizmetleri 
“Kalite Tesadüf Değildir”

Hasan Şahin
Adres: Bağlarbaşı Mah. Keçesuyu Cad. No 96 Küçükköy- Gaziosmanpaşa/İst             www.uczirveinsaat.com.tr     uczirveins@hotmail.com

Danışma Hattı: 
 Cep: 0532 600 56 37
Tel (0212) 418 05 37

Faks (0212) 0212 609 18 38

FESTİVAL 13 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR!

Çatalzeytin Belediye Başkanı
M. İhsan UĞUZ

Çatalzeytin İl Genel 
Meclis Üyesi

Birol BOZKURT

Hasan YILMAZ

Çatalzeytin İl Genel Meclis Üyesi
H. Tolga İNCE

KÖSTEBEK tabancasının 
ateş alması sonucu başparma-
ğı parçalanan kişiye Dr. Münif  
İslamoğlu Devlet Hastanesi’nde  
kalça kemiğinden başparmak 
yapıldı.

Kastamonu Dr. Münif İsla-
moğlu Devlet Hastanesi Plastik 
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilgen 
Can, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, oynadığı köstebek taban-
casının ateş alması sonucu sağ 
el başparmağı parçalanan Ha-
san Horzum’un, hastanelerine 

başvurduğunu söyledi.
 Parmağın kalan kısımlarına 

yapışan saçma tanelerini temiz-
ledikten sonra hastayı ameliya-
ta aldıklarını belirten Can, şöyle 
konuştu:

“Hastamızın leğen kemiğin-
den aldığımız bir kemik parça-
sını başparmak ucuna vidalaya-
rak yeni bir başparmak yaptık. 
Ameliyat yaklaşık 2,5 saat sür-
dü. Çok başarılı bir el ameliyatı 
oldu. 

Ameliyat sonrası, hastamızı 

bir gün misafir ettikten sonra 
taburcu ettik. Hastamız bundan 
sonraki yaşamında çok rahat bir 
biçimde eskiden olduğu gibi 
parmağını oynatabilecek, hisse-
debilecek.”

 Hasan Horzum da olayın ar-
dından “Dört parmaklı kalaca-
ğım” diye çok korktuğunu ifade 
ederek, “Hocam beni bu durum-
dan kurtardı. Sağlığım çok iyi, 
parmağımı oynatıyorum, elimi 
kullanıyorum” diye konuştu.

 

Kalça Kemiğinden Başparmak Yapıldı
Kastamonu’da, kaza sonucu başparmağı parçalanan 
kişiye kalça kemiğinden başparmak yapıldı.                  

GEZİ sırasında Kastamonu’ya hay-
ranlığını gizleyemeyen Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı duygularını, 
“Doğrusu, sizler anlatırken ‘acaba abar-
tıyorlar mı’ diye düşünürdüm. Herkesin 
memleketi kendince güzeldir. Ama ge-
zip gördüm ki, az bile anlatılıyormuş” 
dedi. Başkan Yazıcı şöyle devam etti, 
“Kastamonu’nun ülke tarihindeki yeri 
herkesçe malumdur, ancak bu geziyle 
daha da yakından tanıma fırsatı bul-
dum. Bir vilayet düşünün ki, hem yaz 
turizmine hem de kış turizmine hitap 
edebilsin. Bakir doğasının güzelliğini 
anlatmaya kelimeler kifayet etmez. Or-
manları, kanyonları, şelaleleri, kalesi, 
evliyaları, manevi ikliminin çarpıcılığı, 
ziyadesiyle etkileyici. Özellikle Kas-
tamonu insanının misafirperverliği ve 
kurulan sıcak diyaloglar övgüye değer.” 

Şeklinde ifade etti. “Bu geziye vesile 
olan Kas-Der Tuzla şube başkanı Sayın 
Şerafettin Ortaç’a, uğradığımız her yer 
de bizleri samimiyetle karşılayıp ağır-
layan Sayın Milletvekilimiz Gülşen’e, 
Sayın Kaymakamlarımıza, belediye 
başkanlarımıza ve diğer ilgililere şük-
ranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki 
yıldan itibaren Kastamonu’ya Kültür 
Turları düzenleyeceğiz” Diyen başkan 
Yazıcı, Kastamonu’yu herkesin gelip 
görmesi gerektiğini ifade etti.

Gezi hakkında bir açıklama yapan 
Kas-Der Tuzla şube başkanı Şerafet-
tin Ortaç ise, “Bu yaklaşık bir yıl önce 
planlanmış bir geziydi. Sayın başkanın 
yoğun işleri dolayısıyla bu sene gerçek-

leştirebildik. Tuzla’da yoğun bir Kasta-
monulu nüfus var. Tuzla belediye baş-
kanımız bu insanların doğup büyüdüğü, 
seçmenlerinin geldiği yerleri yerinde 
görmek, onların kültürlerini yerinde in-
celemek istedi. Biz de, bir program ha-
zırlayarak geziyi gerçekleştirdik. Ama-
cımız hem sayın başkanı seçmenlerinin 
doğup büyüdüğü yerlerle buluşturmak, 
hem de doğası, denizi, ormanı, dağla-
rı, yaylaları ile Kastamonu’muzu geniş 
kitlelere tanıtmaktır. Gezi programımız 
çok yararlı oldu. Gerek belediye başka-
nımız, gerekse meclis üyeleri ve Tuzla 
yerel basını Kastamonu’muzun doğal 
ve kültürel güzelliklerine hayran kaldı-
lar” dedi. 

Başkan Yazıcı’dan Kastamonu’ya Ziyaret
Kastamonu gezisine, Azdavay ve Pınarbaşı ziyaretleriyle devam eden Tuzla heyeti, 
kanyonları ve şelaleleri gezdi. Kas-Der Tuzla şubesi başkanı Şerafettin Ortaç’ın 
ev sahipliğindeki Kastamonu gezisi sırasıyla, Şenpazar, Cide, Doğanyurt, İnebolu, 
Abana, Bozkurt Çatalzeytin ilçelerinde devam ederek, Devrekâni’de son buldu.

Kastamonu’nun Daday il-
çesinde bulunan tarihi hükümet 
konağının 1891 yılında dönemin 
Kastamonu Valisi Abdurrahman 

Paşa tarafından temeli atıldı. 25 
Kasım 1891’de Vali Vekili Mu-
harrem Bey tarafından hizmete 
açıldı. Tarihi konak uzun yıllar 

Kaymakamlık, Mal Müdürlüğü, 
Nüfus Müdürlüğü ve Adliye o-
larak hizmet verdi. 2008 yılında 
burada bulunan kurumların yeni 
yapılan hükümet binası kaderine 
terk edildi. 

Tarihi Hükümet Konağı, Kaderine Terkedildi



BU yıl 11’incisi düzenlenen Mudurnu 
İpek Yolu Kültür ve Turizm Festivali’ne 
katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay Dünya Turizm Örgütü’nün yaptığı 
araştırmaya değinerek; Türkiye’nin turizm 
ülkeleri arasında 6’ncı sırada yer aldığını 
söyledi. 

Günay, “Türkiye’de yaşadığımız eko-
nomik ve demokratik istikrar sayesinde 
dünyada bir takım duraklamalar ve gerile-
meler yaşanırken, geçen yıl dünya turizm 
örgütünün yaptığı açıklamaya göre, Tür-
kiye, İngiltere’nin bir sıra üstünde 6’ıncı 
sırada turizm ülkesi oldu. Bu bizim için if-
tihar oldu. Hala büyük ölçüde kitle turizmi 
yapıyoruz. İnsanlar Antalya’ya, İstanbul’a 
daha çok batı Anadolu’ya geliyor. Derdi-

miz Denizli’den, Afyon’dan içeriye doğru 
turizmi taşımak ve Türkiye’nin turizm be-
reketinden bütünüyle yararlanmasını sağ-
lamak. Onun için Anadolu’nun neresinde 
ne varsa, ayrımcılık yapmadan Hristiyanlık 
döneminden kalmış, paganlık döneminden 
kalmış, Müslümanlık döneminden kalma 
ayrımı yapmaksızın Anadolu’da ne varsa 
hepsi bizimdir. Allah’ın insanlığı geleceğe 
taşımamız için bize bıraktığı emanettir ve 
sahip çıkmaya çalışıyoruz. Her şeyi ayağa 

kaldırıp dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu. Bakan Günay, bir süre 
yabancı ülkelerden gelen halk oyunları 
gösterilerini izledikten sonra festivale des-
tek olan firma temsilcilerine plaket verdi. 
Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İne-
göl de Bakan Günay’a tarihi konaklarda 
kullanılan ibrik ve tablo hediye etti.

Plaket töreninin ardından Günay, 
Mudurnu ilçesindeki Kültür Müzesi’ni 
gezdi. 

BATI KARADENİZ
haber@istamonu.com

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay, ekonomik ve demokratik 

istikrar sayesinde Türkiye”nin 
turizmde çıkış yakaladığını 

söyleyerek, “Türkiye, İngiltere’nin 
bir sıra üzerinde 6’ncı sırada 

turizm ülkesi oldu’’ dedi.
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AV. MURAT ŞENYİĞİT

Finans Müdürü
ERDİNÇ  GÜL
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NEDENİNİZ VAR!

Haftalık olarak çıkan bir gazete ve nerede olursa olsun her 
daim bizi anlatacak, bizden olacak, bizi bize yansıtacak yeni bir 
mecra kurmak ve bu ailenin bir parçası olmak istemez misiniz?

Reklam ve abonelik talepleriniz için iletişim bilgilerimiz

0533 477 53 88
www.istamonu.com

Nejla SAKARYA

nsakarya@istamonu.com

GÖZLER VE SÖZLER ÜZERİNE

Gözleriniz madam
Gözleriniz Madam…
Gözlerinize bakıyorum da
Sanki bir yangın yeri
Yüzünüz talan edilmiş bir
İmparatorluktan kalma gibi,
Bir şair oturmuş o iki kaşın arasına,
Tüten dumana ve akan kana bakmaksızın
Aldırmaksızın…

Bu şiir Psk.Dr. Kemal Sayar’ a ait.

Aslında şiir sahibine ait değildir yazıldıktan 
sonra, yazılana, ihtiyacı olana aittir denilir.

Bencede böylesi doğru.
Bu güzel yaz günlerinde hayata, kendimize, 

birbirimize bakmak için uzun uzun zamanımı-
zın olduğu aylardayız. İşlerimize ara verdiği-
miz, birazda kendimize kulak verdiğimiz za-
manlarla başbaşayız.

Bazılarımızda hala kendine kaçışlarda.
Çoğu zaman en büyük korunağı kendisi ol-

duğu için belki de.
Şiir kendisine kaçışta dışarıya açılan bir ka-

pı. Demirli bir kapının ardından bakan, kendi 
dünyasına kendisini kilitlemiş yüreklerin bir 
beyaz mendile simle yazılmış ve altınla zarf-
lanmış bir mektuptur şiir.

Derinliğini ve kabullenişini bize bırakır ve 
gider.

Sümen altı ettiğimiz birçok duygumuzu açı-
ğa vurur, küstahtır biraz da.

Biraz da huysuz.
Sizi sizden alır, unutmaya çalıştığınız yere 

bırakır ve gider.
En çok da aslında o anlar bizi.
Bir satırdır bizim için yazılan, bir şehirdir 

bize kapıları açılan, bir yoldur bize sunulan.
Şiiri sizi sever, siz de şiiri seversiniz çok da 

irdelemeden. 
Çok da incelemeden.
Gizli gizli damarlarınıza bir satırla girer 

dünyanıza.
Ve yürek yolculuğunuzda kılavuzunuz olu-

verir.
Şarklı da olursunuz, garplı da.
Frenk de olursunuz, arabi de, farisi de.
Bir yerde, bir yürek çarpmış, sizin gibi canı 

yanmış ve bir dal dikmiştir toprağa. O toprak
önce goncalaşır sonra gül olur ihtiyacı olan 

yüreklerde.
Tıpkı bu şiirdeki gibi durdurur sizi yürür-

ken, susturur konuştururken:
Pardesülü bir adam
Sırtını ağaca vermiş
Geniş bir dağın kenarında mızıka üflüyor
Zaman zaman gözleriniz bir noktaya diki-

liyor.
Uzak bir noktaya sabitlenerek
Kendisine bir soru soruyor
Cevabını bulmak için
Uzun uzun düşünüyor
Ve ışıldayarak cevabını mırıldanıyor
Bir gün oda gözlerinizdeki bu ışıltıyı keş-

federde
Ve elini kalbine değdirdiğinde
İçinde cereyan eden
O yoksun aşkını tanımlar O şarklıyı keşfe-

derse
Yazacağı ilk şiire adını verecek sonsuza dek 

sofya
Size yazılmış gibi olan şiir çetin yüreklerde 

burcu burcu kokar.
Yumuşatır dökmekten utandığı gözyaşla-

rıyla.
Hüzünle küllenmişlikleri biri gelir ve yakar 

yeniden.
Ve siz küllerinizden yeniden doğarsınız.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel 
bir maden ocağında meydana gelen 
göçükte,1işçi hayatını kaybetti.

Karedeniz Ereğli ilçesine bağlı 
Gökçeler beldesindeki özel bir maden 

ocağında, Eksi 300 kodunda çalışan 
maden işçisi Temel Erbay (35), arığın 
üzerine çökmesi nedeniyle hayatını 
kaybetti. 3 maden işçisinin son anda 
kaçarak kurtulduğu olayda Temel Er-

bay, ayağının sıkışması sonucu göçü-
ğün altında kaldı. Erbay’ın cenazesi, 
çalışmalar sonucu göçüğün altından 
çıkarıldı. 

Temel Erbay’ın evli ve iki çocuk 
babası olduğu, kardeşinin de aynı ma-
den ocağında çalıştığı bildirildi.

NEVZAT Şahin, Alman Futbol 
Federasyonu’nun (DFB), “Alman takım-
larının Türk takımlarıyla Almanya’da 
hazırlık maçları oynamaması kararı” al-
dığını belirterek, bu karara tepki olarak 
Almanya’da yapmayı planladıkları 2. 
etap kampı iptal ettiklerini söyledi.

Yeni kamp yerini henüz kesinleştir-

mediklerini belirten Şahin, “Teknik di-
rektörümüz Michael Skibbe’nin Alman 
olması nedeniyle 2. etap kampımızı bu 
ülkede yapmayı planlamıştık. Ancak, 
alınan karardan sonra Almanya kamp 
programımızı değiştirdik. Gerede’deki 
ilk etap kamptan sonra Avusturya’da bir 
kamp planlıyoruz” diye konuştu.

Kardemir Karabükspor’un
Almanya kampı iptal

TÜRKİYE Otomobil Sporları Fede-
rasyonu organizasyonunda ve Karadeniz 
Off-Road Kulübü ev sahipliğindeki yarış, 
belediye önünden başladı. Yarışmanın ilk 
gününde özel dizayn edilmiş 4x4 araçlarla 

13 pilot, 57 kilometre uzunluğundaki mu-
kavemet ve orman etabında mücadele etti. 

Yarış startında açıklamalarda bulunan 
Karadeniz Off-Road Kulübü Başkanı Ah-
met Demir, yarışların 12 ayaktan oluştuğu-
nu ve Türkiye Şampiyonasının 3. ayağının 
ise Safranbolu’da yapıldığını söyleyerek, 
destek veren tüm sponsorlara teşekkür etti. 

Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Nec-
det Aksoy ise, ilçesinin kültür turizmi ya-
nında spor turizmin de ev sahipliği yaptı-
ğını söyledi. 

Safranbolu’nun her dalda turizmin he-
defleri doğrultusunda çalışmaya devam 
ettiğini, Safranbolu’nun KARDOFF ile 
beraber 3. yarışları organize ettiğini söy-
leyen Aksoy, bu tür organizasyonlarla 
hedefledikleri 1 milyon turist kapasitesine 
ulaşmayı hedeflediklerini de belirtti.

Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 3.ayak yarışları 
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde start aldı.

Safranbolu’da Off -Road Heyecanı

İSTAMONU

Kulüp başkanı Nevzat Şahin: -’’Almanya 
kamp programımızı değiştirdik. Gerede’deki 

ilk etap kamptan sonra Avusturya’da bir 
kamp planlıyoruz’’

Maden Ocağında Göçük

EL dokuma işleri, bakır işle-
meciliği, çini ve çömlek yapımı, 
ahşap oyma işleri, bastonculuk, 
semercilik, gibi geleneksel, kül-
türel, sanatsal değeri olan ve kay-
bolmaya yüz tutan meslek kolla-
rında faaliyette bulunan esnafların 
gelir vergisi muafiyeti kapsamına 

alındığını belirten Akdeniz; Gelir 
vergisinden muaf tutulan esnaf ve 
sanatkarların talep etmeleri halin-
de vergi dairelerinden Esnaf Vergi 
Muafiyeti Belgesi alabilirler. Es-
naf ve sanatkarlarımızın tanınan 
bu haktan yararlanmaları kendi 
menfaatlerine olacaktır” dedi.

Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarına Gelir Vergisi Muafiyeti
Madeni Eşya ve Sanatkarları 

Odası Başkanı Yılmaz Akdeniz, 
kaybolmaya yüz tutan meslek 

kollarında faaliyet gösteren esnaf 
ve sanatkarların, gelir vergisinden 

muaf tutulacağını bildirdi. 

Bakan Günay Bolu’da

FESTİVALİN, bugüne kadar amacına hizmet ede-
mediğini vurgulayan Çaylı; Her ne kadar adı kültür sa-
nat diye geçse de kültür sanat adına festivallerde bir şey 
yapılmadı. İşçisine borcu olan bir belediyenin festival 
yapmasını doğru bulmuyorum. Bu nedenle festival değil 
ancak şenlik adı altında bir günlük programlar düzen-
leyeceğiz. 7 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan şenli-
ğimizde konserler olacak. Şimdiki imkanlarımızla bu 
kadarını yapabiliyoruz. Biz insanlarımız çamurlu yolda 
yürüsün, işçimize para vermeyelim de ünlü sanatçı geti-
relim düşüncesinde değiliz” diye konuştu. Çıra Pazarı’na 
otel, restoran, kafeterya ve toplantı salonu yaptıklarını 
anlatan Çaylı, bugüne kadar toplam 2 milyon 315 bin lira 
borç ödediklerini, İnşallah 2014 yılına kadar işçilerinin 
hiçbir alacağı kalmayacağını sözlerine ekledi.

Sene de bir gün...



BM Sürdürülebilir Kalkınma Konfe-
ransı’na (Rio+20) Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan; Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Or-
man ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu ve 
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çe-
lik ‘le birlikte katıldı. Toplantıların sonuç 
bölümüne hükümet başkanları katılımıyla 
sürdürülebilir büyüme ile ilgili hazırlana-
cak sonuç metni imzalanacak.

İÇDAŞ’tan yapılan açıklamaya gö-
re Brezilya’nın Rio de Jenerio kentinde 
düzenlenen Birleşmiş Milletler “Rio+20 
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”nda 
Türk firmalar dikkat çekti. Kalkınma Ba-
kanlığı’nın önderliğinde Türkiye’yi çev-

reci projeleriyle temsil eden Türk firma-
ları arasında yer alan İÇDAŞ, Çanakkale 
Biga’daki tesisinde uygulamaya koyduğu 
“Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi” ile 
de dünyaya örnek oldu.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Söz-
leşmesi (BM Global Compact) tarafından 
düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik 
Konferansı, “Tarım ve Beslenme”, “Sür-
dürülebilir Büyümenin Ekonomik ve Fi-
nansal Yönleri”, “Enerji ve İklim”, “Sos-
yal Sorumluluk ve Büyüme”, “Yerel Yö-
netimler ve Kentler”, “Su ve Ekosistem” 
olmak üzere 6 başlık altında toplantılara 
sahne olurken, Türkiye’yi bu alanlarda İÇ-
DAŞ’ın yanı sıra Ford Otosan, Coca Cola 
İçecek, Anadolu Efes, ve TÜSİAD temsil 
etti.

Barış Bora: “Entegre tesislerde 
denizden günde 24 bin ton tatlı su 
elde edildi”
Kalkınma Bakanlığı tarafından tüm 

katılımcı ülkelere örnek olarak gösterilen 
İÇDAŞ’in “Sürdürülebilir Su Yönetimi 
Projesi”ni tanıtan kurumun çevre müdürü 
Barış Bora, bölgenin ekosistemi ve bioçe-
şitliliğinin korunması üzerine faaliyetlerini 
anlattı. Çevreye zarar vermemek için İÇ-
DAŞ’ın Çanakkale Biga’daki Değirmen-
cik entegre tesislerinde denizden günde 24 
bin ton tatlı su elde ederek, bu suyla önce 
çeliğin soğutulduğunu, ardından enerji el-
de edildiğini, yine aynı suyun kanallar va-
sıtasıyla havuzlara aktarılarak burada lev-
rek ve çupra yetiştirildiğini aktaran Bora, 
ağır sanayinin de doğaya zarar vermeden 
üretim yapılabileceğini gösterdi.

Bülend Engin: “Çevre vazgeçilmezdir”
Çevre ile ilgili duyarlılıklarını dile ge-

tiren İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin 
de sanayi üretimini ekmek, su gibi kutsal 
bildiklerinin altını çizerek, 5 yıl önce baş-
ladıkları ve aşamalı olarak hayata geçirdik-
leri sürdürülebilirlik faaliyetlerinin dünya-
da örnek gösterilmesinden gurur duyduk-
larını vurguladı. Engin, çevreye karşı du-
yarlılıklarının artarak devam edeceğinin de 
altını çizerek, “Doğadan aldığımızı doğaya 
vermeye çalışıyoruz” şeklinde ifade etti.

 İÇDAŞ, Ödül koleksiyoneri
İSO’nun her yıl açıkladığı 500 büyük 

sanayi kuruluşu ile Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) açıkladığı en fazla ih-
racat yapan şirketleri arasında sürekli ilk 

10 içerisinde bulunan İÇDAŞ, daha önce 
de “Rekabet Gücü’ ödülünü alarak Türki-
ye’nin en rekabetçi firması olduğunu gös-
termişti. İÇDAŞ, geçtiğimiz yıllarda başta 
Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye 
Programı büyük ödülü olmak üzere, İSO, 
Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu 
ve Akdeniz Üniversitesi çevre ödüllerinin 
sahibi oldu. Bunların dışında Milli Prodük-
tivite Merkezi’nden verimlilik ödülleri de 
alan İÇDAŞ, yakaladığı kalite ile Biga’da 
üretim yapmasından dolayı dünya literatü-
ründe “Big-A-Steel’ adı ile anılmaya baş-
ladı.

haber@istamonu.com

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

EK N MI

1) İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için;
- Türkiye’de ikamet etmek
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- Kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık alma-

mak şarttır.
01.10.2008 tarihinden önce isteğe bağlı sigor-

talılığı başlayan veya 1.10.2008 tarihinden sonra 
isteğe bağlı sigortalılığı başlayan sigortalıların 
hangi sigortalılık statüsüne göre emekli olaca-
ğı konusunda çok dikkatli olmalıdır.01.10.2008 
tarihinden önce ilk kez sigortalı veya iştirakçi 
olanlar için emeklilik şartlarının belirlenmesin-
de 2829 sayılı Kanun’a göre, son yedi yıllık fiili 
çalışma yani 2520 gün hangi kurumda daha faz-
la geçmiş ya da eşit ise son çalışılan kurumdan 
emekli olma zorunluluğu bulunmaktadır. Emek-
liliğine 3,5 ve üzerinde süre ile 1260 günden az 
prim gün sayısı kalan sigortalılar 1.10.2008 tari-
hinden itibaren kesintisiz isteğe bağlı prim ödü-
yorlarsa 28.02.2012 tarihi itibariyle isteğe bağlı 
sigortadan ayrılmaları halinde emeklilik şartlarını 
taşımaları halinde 4(a) ya tabi olarak emekli ola-
bilirler. Çünkü 01.10.2008 tarihinde isteğe bağlı 
ödemeye başlayanlar için 30.03.2012 tarihi söz 
konusu 1260 günün dolduğu tarihtir. Yeterli bil-
giye sahip olmadığını düşündüğümüz tüm isteğe 
bağlı sigortalıların en kısa zamanda İsteğe bağlı 
sigorta dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik 
Merkezlerine başvurarak hizmetlerini toplatmala-
rı yararlarına olacaktır.

2) İŞÇİ ÜCRETLERİNİN BANKADAN 
    YATIRILMA ZORUNLULUĞU
İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hüküm-

lerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, 
Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en 
az 10 kişi olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o 
ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni 
kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, 
bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çe-
şit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak 
açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her 
işçi ve her ay 2012 yılında 125 TL idari para ce-
zası uygulanacaktır.

Hanönü’ndeki bakır madeninin 
255 kişiye istihdam sağlayacağı bil-
dirildi. Çevre ve Şehircilik Müdür-
lüğü’nde görevli çevre mühendisi 
Meftun Alay, bakır madeniyle ilgili 

vatandaşlara bilgi verilmesi amacıy-
la düzenlenen toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, projenin 15 yıl süreceğini 
kaydetti.

Alay, “Proje sayesinde 255 kişi-

ye istihdam sağlanacak. 
Proje kapsamında, açık ocak ma-

denciliği, yeraltı madenciliği, kırma, 
eleme, öğütme işlemleri, zengin-
leştirme tesisinin işletilmesi, atık 
barajının ve macun dolgu tesisinin 
işletilmesi konularında işletme fa-

aliyetinde bulunulacaktır. Bölgede 
işletmeye değer rezerv alanlarının 
bulunması durumunda işletme ömrü 
uzatılabilecektir. 

Çalışacak kişiler olabildiğince 
yöreden temin edilecektir” şeklinde 
konuştu.

Hanönü Bakırda 255 Yeni İstihdam

ÜRÜNDÜ İNŞAAT 
Hayrettin ÜRÜNDÜ
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Birleşmiş Milletler tarafından Brezilya’da gerçekleştirilen “Rio+20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”nda çevreci yaklaşımları 
nedeniyle Türk firmaları damga vurdu. Konferansa katılan İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ’nin sürdürülebilir 
kalkınma çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından tüm ülkelere ve firmalara örnek olarak gösterildi.

*Kat Karşılığı İnşaat Yapılır.
*Arsalarınız Değerinde Alınır ve Satılır.
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Abana’da yaşayan Hidayet Şensoy (27), ceviz kabuğundan 
yaptığı hediyelik eşyayla aile ekonomisine katkıda bulunuyor. 

İSTAMONU

Ceviz kabuğundan hediyelik eşya yaptı

6-9 Eylül 2012 tarihleri arasında Kastamo-
nu’da ikincisi düzenlenecek olan “Kastamonu 
Ahşap Fuarı”na Orman ve Su İşleri Bakan Yar-
dımcısı Dr. Nurettin Akman’ı da davet ettikle-
rini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Orman Ürünleri Sektörü Meclis Başkan 
Yardımcısı Ömer Gülamoğlu, ayrıca Kastamo-
nu’ya ‘Ahşap Müzesi’ kurulması yönünde söz 
aldıklarını vurguladı.

Gülamoğlu, TOBB Orman Ürünleri Sektör 
Başkanı Ahmet Kahraman, TORİD Başkanı 
Kenan Saraç ve AK Parti Bursa Milletvekili 
Plan Bütçe Komisyonu ve AK Parti Gurup Üye-
si Hüseyin Şahin ile birlikte Orman ve Su İşleri 
Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman’ı maka-
mında ziyaret ettiler. Ziyarette, Bakan Yardım-
cısı Akman’a taleplerini ileten Gülamoğlu, yeni 
hazırlanan Anayasanın içinde ormancılığında 
yer almasını istedi. 6831 sayılı Orman Kanunun-
da ciddi değişikliklerin yapılması gerektiğini ve 

orman kanunun içinde bulunan 30, 34, 37 ve 40. 
maddelerin acilen günün gereklerine ve gelecek-
teki ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yeniden 
ele alınması gerektiğini belirten Gülamoğlu, “Bu 
yüzden ortaklaşa hazırlanan, yeni anayasa met-
ni üzerinde, mutlaka ormancılıkta yer alması 
gerekiyor” dedi. Gülamoğlu, ayrıca Kastamo-
nu’ya ‘Ahşap Müzesi’ kurulması yönünde söz 
aldıklarını vurgulayarak, “İstanbul Maslak Or-
man Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, ahşap 
teknolojileri ile üretilen bir ahşap müzesinin ku-
rulması için bir yere tahsis edilmesi isteğimizi 
Bakan yardımcısına ilettik. Sağ olsun yer tahsisi 
konusunda söz verdi. İstanbul’a kurulacak ahşap 
müzesinden, özellikle meslek liseleri, üniversite 
öğrencilerinin tatbikat derslerini görebileceği, 
mimar ve mühendislerin ilgisini çekecek, dep-
reme dayanıklı, sağlıklı ve yeşil anlayışın örnek 
modelini sergileyecek bir ahşap müzesi yapıla-
cak” diye konuştu.

Gülamoğlu, Yeni Anayasanın 
İçinde Ormancılıkta Yer Almalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Orman Ürünleri 
Sektörü Meclis Başkan Yardımcısı Ömer Gülamoğlu, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Anayasa-

nın içinde ormancılığında yer almasını istedi.

İçdaş’ın Çevreci Faaliyetleri Dünyaya Örnek Gösterildi

İÇDAŞ
1970 yılından bu yana inşaat demiri 

ve alaşımlı çelik üreten İÇDAŞ, üretim 
kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 
“özel sektör” çelik üreticisi olmayı ba-
şarmış ve bu ürünlerini dünya pazarına 
taşımayı bilmiş başta Amerika ve İngil-
tere olmak üzere İspanya, İtalya, Du-
bai, Kuveyt Arap Emirlikleri ve Avus-
tralya olmak üzere tüm dünya’da etkin 
rol oynayan önemli bir kuruluş ve 2011 
yılı ihracat şampiyonları sıralamasında 
ilk 10’da yer aldı. İÇDAŞ A.Ş.’nin 
Grup şirketleriyle birlikte toplamda 
11.000’den fazla çalışanı bulunuyor.

Halen Çanakkale’ de üretim faali-
yetlerini sürdüren kuruluşun hedefi; 
önümüzdeki süreçte genel sıralamada 
ilk 10’a girmek, ihracatta ise ilk 5’te 
yer almak.

ŞENSOY, ortaokula giderken el işi dersinde ceviz kabuğun-
dan yelkenli tekne yaptığını belirterek, aile bütçesine katkı sağ-
lamak için yeniden yelkenli tekne yapmaya başladığını söyledi.

Ceviz kabuğu, çöp şiş ve ahşap kaplama kullanarak yaptığı 
yelkenli tekneleri hediyelik eşya olarak satışa sunduğunu akta-
ran Şensoy, “Ceviz kabuğu sağlam ve dayanıklı, aynı zamanda 
uzun ömürlü. Ortaokulda el işi dersinde yapmıştım. Bu yaz da 
aile ekonomisine katkı sağlamak için bir, iki tane yelkenli tekne 
yaptıktan sonra seri bir şekilde üretim yaparak stant açtım” diye 
konuştu.

Yelkenli teknelerin ceviz kabuğundan yapılması nedeniyle 
ilgi gördüğünü belirten Şensoy, tekneleri 7,5 liradan satışa sun-
duğu kaydetti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili  
Mustafa Gökhan Gülşen,  

Kalkınma Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ceylan’ı makamında 

ziyaret ederek, yürütülen  
projeler konusunda destek istedi.

Gülşen’den Kalkınma Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ceylan’a Ziyaret

ŞENSOY, Ceylan’ı makamında ziyaret eden Gülşen, Kas-
tamonu’yu daha müreffeh bir kent haline getirmek istedikle-
rini belirterek, “Kırık barajının yatırım programına alınması 
gündemde. Kırık Barajının yapılması ile beraber bazı yollar 
baraj gölünün altında kalacak. Bu yolların yerine yapılacak 
yeni yolların planlamaları Ulaştırma Bakanlığımızca yürütü-
lüyor. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor” dedi.

  Yeni yapılacak yol projelerinin de yatırım programına 
alınması konusunda Ceylan’dan destek isteriklerini belirten 

Gülşen, “Kastamonu’ya yönelik ulaştırma, sağlık, eğitim, ko-
nut, sanayi, çevre, su gibi birçok alanda gündemde olan pro-
jeleri değerlendiriyoruz, takip ediyoruz. Bu projeleri ilimize 
kazandırmak ve Kastamonu’yu daha müreffeh bir kent haline 
getirmek istiyoruz. Burada önemli olan bu çalışmaları plan-
lı, programlı ve koordineli bir şekilde yapmak ve en yüksek 
faydayı elde etmektir. Bu noktada ilimizin bütün aktörlerinin 
birlikte hareket etmesini ve aynı hedefe koşmasını önemsiyo-
rum” diye konuştu.



Edindiğimiz ilk intiba; bu ailenin her fer-
dinin hamurunda, mayasında bu hasletlerin 
fıtrattan var olduğu. ‘Ağaç yaşken eğilir’ 
atasözüne, ‘Sevgi küçükken aşılanır’ diye 
bir ilave yapılsaydı, hiç kuşkusuz altında 
Şerafettin Özkan’ın imzası olurdu.

Tersine göç
Murat Güven: Şerafettin bey, sizinle 

yapacağımız bu yolculuğa müsaadenizle 
ilk duraktan başlamak istiyoruz, ne der-
siniz?

Şerafettin Özkan: Ben size daha da ev-
veliyatını anlatayım;

Yıl 1938…Dedemin Balat’ta şeker üre-
timi yapan, askeriyeye vs. geniş bir pazar-
lama ağı olan, çok sayıda işçi çalıştırdığı 
bir imalathanesi var… Dedem 41 yaşında 
vefat ediyor… Dedemin ölümünden sonra 
babam bazı nedenlerden dolayı, Atatürk’ün 
ölümünden 3 ay önce, ailenin en büyük ferdi 
olarak, herkesin Kastamonu’dan İstanbul’a 
göçtüğü bir dönemde tersine göç ederek, 
ailemizi Kastamonu’ya götürüyor… Ben 
1953 yılında doğmuşum. 1956 yılında, ben 
3 yaşındayken ailemiz tekrar İstanbul’a göç 
ediyor ve babam, baba mesleği şekerciliğe 

kaldığı yerden devam ediyor. Çocukluğum 
Bayrampaşa’da geçti. Öğrencilik hayatım 
ilkokuldan başlayarak okul saatleri dışın-
da çalışmakla geçti. Okul çıkışlarında hem 
imalathane de çalışır, hem de sokaklarda 
şeker satardım. Sabah erken kalkıp gazete 
satar, sonra okula giderdim.

Çocukluktan itibaren ticaret hayatının 
içinde yer almamın ve pratik matematiği iyi 
öğrenmiş olmamın ileriki yıllarda çok fay-
dasını gördüm. Öyle ki; hocalarım benim bu 
matematik bilgim karşısında hayrete düşer-
di. Bunun sırrını öğrenmek için Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın ileri gelen müfettişleri beni 
görüp incelemeye gelirdi.

16 yaşına girdiğimde ki, o yıllarda ba-

bam inşaat ve gayrimenkulle de ilgilenme-
ye başlamıştı. Ben de babama destek olmak 
için müşterilere arsa gösteriyor, satış yapı-
yordum.

Tahsilinizi de ihmal etmediniz ama 
değil mi?

Lise tahsilimi Sultanahmet Ticaret Li-
sesi’nde tamamladım. O yıllarda şimdiki 
siyasetçileri yetiştiren Milli Türk Talebe 
Birliği’ne mensup bir arkadaş çevrem oldu. 
Sonra, bazı sebeplerden dolayı bu ilişkile-
rimiz son buldu ve ben, farklı ideolojilere 

sahip arkadaş ortamlarında da bulundum. 
Birbirinden farklı akımlarla dostluk kur-
makla kendimce hayata dair bir sentez ge-
liştirdiğimi ve olgunlaştığımı düşünüyorum.

Babam bana ve ağabeyime (Akif Özkan) 
çok güvenirdi. Üzerimize mülk tapusu ve 
vasıta ruhsatı yapmaktan çekinmezdi. Bu 
bizim çalışma azmimizi artırırdı.

Üniversite hayatıma babamdan gizli baş-
ladım. Ağabeyim, sağ olsun bu konuda beni 
çok idare etti. Üniversite tahsilim konusun-
da ağabeyimi çok takdir ederim. Girdiğim 
imtihanda Türkiye genelinde dereceye gir-
dim. İktisat Fakültesine başladım. Bana, ‘bu 
puanla neden tıp fakültesine girmiyorsun’ 
dediler. 

Askerliğinizi hangi yıl, nerede yaptı-
nız?

Askerlik vazifemi 1978-1979 yıllarında 
yedek subay olarak İstanbul-Halıcıoğlu’nda 
ve Ankara 28. Tümen’de levazım subayı 
olarak yaptım. 

“12 Eylül İhtilali kaçınılmazdı”
Yani 12 Eylül Askeri Darbesinin he-

men öncesi… 12 Eylül Darbesi’ne nasıl 
bakıyorsunuz?

Bence 12 Eylül İhtilali kaçınılmazdı, 

yerindeydi. Türkiye bir kaos ortamındaydı. 
Gayrı resmi enflasyon % 150’ydi. Sağ-sol 
diye ayrıştırılan vatandaşlar, karşılıklı insan 
kıyımı yapar olmuştu. İnsanlar kutuplara 
bölünmüştü. 

30 yıl sonra 12 Eylül Darbesi’nin 
gündeme getirilmesini ve başta ihtilalin 
komutanı Kenan Evren olmak üzere, dö-
nemin askeri yönetimine dava açılmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Askeri rejimin kendi dönemi içinde de-
ğerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. 
O dönemde yapılan askeri rejimi savunuyo-
rum. O gün Kenan Evren’e methiyeler dü-
zen birtakım yazar-çizer ve siyasetçi, bugün 
çark etmiştir, o gün söylediğini bugün inkâr 
etmektedir. Maalesef, insanlar, olayları ken-
di çıkarları doğrultusunda değerlendiriyor. 
Bugün yapılan şeylerin ayağına basılan in-
sanlar tarafından rövanşist duygularla yapıl-
dığını düşünüyorum.

Kaç yılında evlendiniz?
1980 yılında evlendim. 
Nasıl bir evlilikti sizinki? Aşk evliliği 

mi, görücü usulü mü? Evliliğinizin unu-
tulmaz bir hikâyesi var mı?

Evet, var; Ben daha 11 yaşındaydım, 
ağabeyimle birlikte şimdi kayınvalidem 
olan Perihan hanımın düğününe gitmiştik. 
Düğünde bana, ‘kızım olacak ve sen dama-
dım olacaksın’ demişti. Aradan yıllar geçti, 
ben askerlik vazifemi bitirdim. Ailem ve 
yakın çevrem, artık evlenmem gerektiğini 
söylüyordu. 1980’in ilk ayları… Düğününe 
gittiğim müstakbel kayınvalidem Perihan 
hanım ve yanındaki sonradan eşim olacak 
kızı Deniz’le karşılaşıyoruz… Bana dedi ki; 
‘Bak, sana yıllar önce damadım olacaksın 
demiştim, işte bu benim kızım.’ Ben, şaka 
yollu ‘bırak çoluk çocuğun yanında konuş-
turma beni’ dedim. Daha 15 yaşlarında olan 
Deniz bana, ‘sen misin bana çocuk diyen’ 
der gibi bir bakış atıyor… Ve o şekilde 
başlayan yakınlaşma sonrası 30 Temmuz 
1980’de evlendik. 

“Çocuklarım benim gururum”
 Kaç çocuğunuz var?
3 çocuğum var; iki erkek, bir kız. Büyük 

oğlum Sadık Selçuk, Restorasyon Uzmanı 
Yüksek Mimar. Kızım Sinem, Turizm İşlet-
mecilik mezunu… Abanalı işadamı Cemal 
beyin oğlu Erdem’le çok güzel bir evlilik 

yaptı. Allah herkese böyle bir evlilik nasip 
etsin. Küçük oğlum Serdar üniversiteye ha-
zırlanıyor. Dün akşam onun Kültür 2000’de 
mezuniyet gecesi vardı. Törende adı anons 
edilirken sitayişle söz edilmesi gözlerimi 
yaşarttı. Çok gururlandım, övünç duydum. 
Çocuklarımın üçü de bana güzel duygular 
yaşattı. Onlarla ilgili öğretmenlerinden ve 
çevremizden hep övgüyle söz edildi. Nasıl 
bu kadar beyefendi hanımefendi çocuklar 
yetiştirdiniz diye güzel sözler duydum. Ya-
şıtlarının aksine çok anlayışlı ve çok seve-
cenlerdir. Onlarla ne kadar gurur duysam 
azdır.

“Annem Alzheimer hastası”
Anneniz ve babanız hayattalar mı?
Evet, hayattalar. Babam Kastamonu hay-

ranıdır, ama yaşlandı; 91 yaşında. Herkesin 
annesi kendine göre melektir ama benim 
annem hakikaten melektir. Annem maalesef 
5-6 yıldır Alzheimer hastası. Zaman zaman 
bizi bile tanımıyor, bu çok acı bir şey. Onlar 
Selim Paşa’daki yerimizde kalıyor, bakıcı-

ları var, çok rahat bir hayatları var, sık sık 
ziyaret ediyoruz.

 Ve torununuz Ceylin…
İnsan yaşayınca anlıyor, torun sevgisi 

bambaşka bir şeymiş. Torunum Ceylin’e 
olan sevgimi anlatmaya kelimeler kifayet 
etmez. Akşamları babası Ceylin’i alıp gitti-
ğinde yarın hangi bahaneyi uydurup ta toru-
numu getirsem diye düşünüyorum.

“Doygunluğa ulaştım”
İşadamı vasfınızla kat ettiğiniz aşama 

aşikâr. Renkli de bir kişiliğiniz var. Fark-
lı yönlerinizi tanımak istiyoruz… Hobile-
riniz, özel zevkleriniz neler?

Türkiye’nin en ünlü insanlarıyla dost-
luklarım oldu. Medya dünyasının tanınmış 
simalarıyla aynı ortamlarda bulundum, TV 
programlarına çıktım. Hatta sokakta insan-
ların beni tanıyıp; ‘bak bu o adam değil mi’ 
diye birbirlerine beni gösterdiği zamanlar 
oldu. Ancak, hiçbir şeyi hobi haline getir-
medim. Her şeyi zamanında ve dozunda 
yaptım. Her zaman kontrollüydüm. Halk 
tarafından tanınmanın bir ayrıcalık olduğu 
hissine kapılmadım. Ve belli bir zaman son-
ra insan, doygunluğa ulaşıyor.

-Devamı gelecek sayıda-

DERiN DiYALOG

İSTAMONU
Bir Cuma öğleden sonrası… Büyükçekmece -Tepekent...

2500 m2’lik bir alan üzerine ku-
rulmuş abartısız bir saray yavrusun-
dayız…  Ana giriş kapısından geçişi-
mizle birlikte, yeni bir dünyayı keşfe 

çıkmışçasına yürüdüğümüz patika yol-
larda, özlem duyduğumuz yeşilin her 
tonunun bizi selamlamasıyla karşıla-
şıyoruz. Yolumuz küçük bir çayır di-

yebileceğimiz çimenliğe çıkıyor. He-
men karşımızda rengini gökyüzünden, 
davetkârlığını ve misafirperverliğini 
sahibinden alan devasa bir havuz var.

Murat Güven ile

diyalog@istamonu.com 26 Haziran - 2 Temmuz 20126

Gazete İSTAMONU olarak İstanbul’la Kastamonu arasında kurduğumuz köprüden toplum tarafından 
benimsenmiş değerlerimizle yolculuk etmeye devam ediyoruz... Bu sayıdaki konuğumuz; Seydilerli işadamı

Şerafettin beyin ekibimize yaptığı ilk teklif havuz sefasına dair oluyor. Havuza girip bedenen 
  serinleme teklifini şimdilik kaydıyla ertelemiş olsak bile, daha ilk dakikalardaki bu 

    samimiyeti gönlümüzü, ruhumuzu serinletiyor. Biz, zaman kaybetmeden havuzun yanı 
       başındaki kamelya da oturup röportaja başlamayı düşünürken, malikânenin küçük ev 

       sahibesi, 1,5 yaşındaki Ceylin hanım, bahçeyi gezdirme teklifiyle program değişikliğine 
           imza atıyor; çocuk masumiyetinin refakatiyle bahçeyi geziyoruz; bastığı her karış 
              toprakta sevgi tohumu bırakan küçük Ceylin’in minik adımlarını takip ederek…

elahattin Mudak
®

Şerafettin Özkan                                  

Akif ÖZKAN

Şerafettin ÖZKAN
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HAYATA DAiR 
İSTAMONU

gulfem@istamonu.com

NASRULLAH Camii’nden bir kez su içen bir daha 
Kastamonu’ya gelir diye bir rivayet duymuştum bü-

yüklerimden. Her gittiğimde camiinin avlusunda su içen 
güvercinleri, asılı taslardan kana kana su içen insanları 
uzun uzun izlerim. İnsanın, değil bir gün, birkaç saat bile 

susuz geçirmesinin ne denli güç olduğunu düşünürüm 
içimden. Ne yazık ki bu düşünce yer yer aklıma gelmek-
le kalmıyor; şimdilerde korkutuyor da beni. Nereden ne-
reye diyebilirsiniz belki ama düşünsenize hayatımızda 
suyun olmadığını. Mümkün mü? 

Gülfem Çerçioğlu ile

ne varsa

DÜNYA nüfusunun hızla artışı, küresel 
ısınma, su israfı, var olan su kaynaklarının 
yanlış kullanımı ile Türkiye gitgide daha da 
çölleşiyor diyor bilim adamları.  “Türkiye su 
fakiri” diyorlar. Peki, yalnızca Türkiye mi? 
Susuz bir dünya tehdidi bu kadar yakınımız-
dayken ne yapmak gerek? Üzerimize düşeni 
yapıyor muyuz yoksa suyumuzu hiç düşün-
meden harcıyor muyuz?

Ciddi bir küresel tehdit:  
Su sorunu ve kuraklık
İnsanın kötü tarafı, bilimsel ne kadar uya-

rı yapılsa da, kanıt gösterilse de kendi gözüy-
le görene kadar tehditlerin farkına varamayı-
şı. Dünyanın doğal kaynaklarının tükendiği 
uzun yıllardır bilindiği halde ve son yıllardır 
bu tükenme hızla arttığı halde insanların far-
kındalığı ne yazık ki oluşmuyor. İlk olarak 
yapmamız gereken; insanımızı bilinçlendir-
mek. Bakın, yarın, gün geldiğinde “tarlanızı 
sulayamayacaksınız”, “hayvanınızı otlatama-
yacaksınız”, “şu göl kenarında oturup piknik 
yapamayacaksınız” demek mi gerekir? Fark 
etmiyor muyuz bir zamanlar dedelerimizin, 
annelerimizin, babalarımızın yanlarından 
geçtikleri derelerin çoktan kuruyup gittiğini? 
Biz sularımızı koruyamadıkça, çölleşiyoruz; 
kuraklaşıyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki, biz 
anca evde kullanıyoruz suyu. Ona da dikkat 
etmeye çalışıyoruz. Daha ne yapabiliriz? Et-
rafınızdakileri bilinçlendirebilirsiniz; örne-
ğin bir litre bitkisel yağ, bir milyon metre-
küp suyu kirletiyor diye lavabosuna kızartma 
yağını döken birini uyarabilirsiniz. Sebze ve 
meyveleri yıkadığınız suları bir kaba birik-
tirerek, balkonunuzdaki veya bahçenizdeki 
bitkilere, çiçeklere su verebilirsiniz. Dişleri-
mizi fırçalarken, banyo yaparken, tıraş olur-
ken daha dikkatli olmalıyız, muslukları şarıl 
şarıl açmamalıyız sonu gelmeyecekmiş gibi.

Doğanın tekrarı yok
Şimdi benim yaşıtlarım içme suyunu sa-

tın almayı garip bulmayabilir. Oysa su gibi 
doğal bir kaynağın parayla satın alınabile-
ceği eskilerin aklına gelir miydi? Hele hele 
musluktan akan suyu İstanbul gibi büyük bir 
kentte içemeyip, plastik damacanalara konul-
muş suları satın alacağımızı? Mümkün değil. 
Giderek ticarileşen bir mal haline gelen su, 
az bulunan bir kaynak haline dönüşüyor. El-
bette yalnızca su değil, çevremizin tamamı 
değişip dönüşüyor. Ancak su gibi bir kay-
nağın, böylesine ürkütürcesine azalmasının 
karşısında nerede hata yaptığımızı bilmek 
zorundayız. Burada dünyanın önde gelen 
ülkelerin yöneticilerine, uluslar arası kuru-
luşlara, şirketlere, vatandaşlara büyük roller 
düşüyor. Öte yandan sivil toplum kuruluşları 
da üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. 
Ülkemizde su alanında da faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşları var. TEMA, Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı gibi vakıflar bunların 
başında geliyor. Bu alanda devletlerin aldığı/
alacağı önlemler ve sivil toplum örgütlerinin 
bilinçlenmeyi arttırmaya yönelik çalışmala-
rı kadar kişisel çabalarımızın da rolü büyük. 
Gelecek nesillere ne kadar su bırakacağız so-
rusu bir yandan düşündürüyor bir o kadar da 
korkutuyor.

Evde harcadığımız su ne kadar zarar 
verebilir ki doğaya demeyin. Öyle ki, yüz-
yıl öncesine göre çok farklı hayat tarzlarına 
sahibiz. Kişisel hijyen, deterjanların varlığı 
gibi öğeler de evdeki su tüketimini olduk-
ça arttıran unsurlar. Elimizden geleni yap-
mak gerek. Çocuklarımızı, çevremizdekileri 
uyarmak gerek, mevcut halimizi göz ardı 
etmeden çevreyi koruyalım çünkü doğa ha-
ta kabul etmiyor. Ve en önemlisi susuz hayat 
olmuyor.

İnsan vücudunun dörtte üçü suyken, dünyanın ise yüzde yetmişi sudan oluşuyor. 
Varoluş, canlılık, hayat su ile başlıyor. Yalnızca içtiğimiz su ile biz değil, yediğimiz 

meyve-sebze, yeryüzüne düşen yağış; suyla mümkün. Temizlik suyla var, dünya suyla var.

Gezegenimiz kuruyor: ‘Su’ tükeniyor

ŞAMPİYON takımın golleri Mustafa, 
Rafet, Sercan ve Mesut’tan geldi. Çatal-
zeytin Derneği Spor oynadığı 13 maçta 
48 gol atarken kalesinde 20 gol görürken 
takımın en golcü oyuncu Refik Demir tur-
nuvanın da en centilmen oyuncusu oldu.

Kas-Der-Fed öncülüğünde tertip edi-
len ve 1 Nisan’da 30 takımın katılımıyla 
başlayan “Kastamonu futbol turnuvası” 
finali 1 Temmuz Pazar günü saat 18.00 
de Nurtepe Kâğıthane Belediye Stadı’nda 
yapıldı. Çatalzeytin Derneği Spor’un 

şampiyon olduğu turnuvada Cide Pelito-
vası Spor 2’inci Şenpazar 3’üncü olurken 
Tosya Aşağıkayı Spor 4’üncü oldu. Tur-
nuvanın en çok gol atan oyuncusu Murat 
Toplu (Şenpazarspor) olurken, en centil-
men takım Araç Güzlük Spor oldu. Fair 
play ödülünü ise Bozkurt Tezcan Spor al-
dı. Her iki takımın da yoğun tezahüratlar-
la desteklendiği turnuva finaline Kâğıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kas-Kon 
Genel Başkanı Selami Çelebioğlu, Kas-
Kon başkan vekili Zeki Şeref ile Ergun 

Usta, Ali Çelik, Cengiz Yıldız, Sultangazi 
Belediye Meclis Üyesi İzzet Açıkgöz ka-
tılırken Çatalzeytin Derneği Spor Başkanı 
Âdem Topçu ile çok sayıda dernek üyesi 
katıldı. Turnuvanın sunumunu ise Tiyatro 
37 kurucu ve oyuncusu Mehmet Salbaş 
yaptı.

Çelebioğlu: Asıl gayemiz dostluk mü-
cadelesi ve Kastamonulu gençlerin tanı-
şıp kaynaşmalarıdır.

Bir konuşma yapan Kas-Kon Genel 
Başkanı Selami Çelebioğlu, “Turnuva 
boyunca, iyi dostluklar kurulurken, karşı-
laşmalar birlik, beraberlik ve dostluk için-
de geçti. Centilmenlik ve tatlı bir rekabet 
içerisinde geçen turnuvaya katılan tüm ta-
kımlarımıza gösterdikleri bu başarılardan 
dolayı teşekkür ediyorum dedi. 

Turnuvanın asıl gayesinin dostluk 
mücadelesi ve Kastamonulu gençlerin 
tanışıp, kaynaşmaları olduğunu söyleyen 
Çelebioğlu, Başkan Âdem Topçu başta 
olmak üzere futbolcuları teker teker teb-
rik etti. Şampiyon takımımız başta olmak 
üzere tüm katılımcılara ve komite baş-
kanlarımız Zeki Şeref ve Yılmaz Karakoç 
başta olmak üzere tüm komite üyelerine 
ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyo-
rum dedi.

Çatalzeytin Derneği Spor ve Cide Pelitovası Spor arasında oynanan final maçının 
normal süresi 2-2 sona erdi. 10’ar dakikalık uzatmalar sonrasın da 4-3 lük skor 
elde eden ve maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan Çatalzeytin Derneği 
Spor 30 takımın yer aldığı turnuvadan şampiyon olarak ayrıldı. 

Çatalzeytin Derneği Spor: Şampiyon

24 Haziran 2012 Pazar Günü Ümraniye Kent Ormanında 
Gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Piknik Şölenimize 

Katılarak Bizleri Onurlandıran
Sn. Yücel Çelikbilek Beykoz Belediye Başkanı
Sn. CHP Beykoz İlçe Başkanı 
Sn. Ayhan Ermiş CHP Beykoz İlçe Yönetim Kurulu Üyesi 
Sn. Tahsin Torun Has Parti Beykoz İlçe Başkanı 
Sn. Hüseyin Selami Çelebioğlu Kaskon Genel Başkanı
Sn. Yalçın Vurgun Kâğıthane Yeşilce Mahalle Muhtarı 
Sn. İshak Aslan Cide Deniz Konaklı İşadamı 
Sn. Zeki Şeref Kaskon Başkan Vekili 
Sn. Ali Çelik Kaskon Başkan Vekili 
Sn. Ali Şen Kaskon Yönetim Kurulu Üyesi 
Sn. Mehmet Öz Cide Dernekler Federasyonu Kurucu Başkanı 
Sn. Kemal Turgut Kas-der ve Cide Dernek Federasyon Kurucusu 
Sn. Ferhat Taşdemir AGD Yeni Mahalle Başkanı 
Baltacı Köyü Dernek Başkanı Sn. Yakup Aygün ve yönetimi
İlyasbey Köyü Dernek Başkanı Sn. Mustafa Sağ ve yönetimi
Sn. İbrahim Sargın Çataloluk Köyü Dernek Başkanı 
Sn. Hamdi Şenol Soğuksu ve Çevre Köyleri Dernek Başkanı 
Sn. Mustafa Yavuz Soğuksu ve Çevre Köyleri Derneği Eski Başkanı 
Sn. Yusuf Yılmaz Koçlar Köyü Dernek Başkanı 
Sn.İbazer Ak Kayaardı Köyü Dernek Başkanı 
Doğanyurtlu değerli işadamı Sn. Yılmaz Atalay
Değerli işadamı abimiz Sn. Halit Okan
Gazeteci Değerli Dostumuz Sn Hüseyin Karadeniz

Sponsorlarımız
Sn. Vedat Bağlan Bağlan Halı Yıkama 
 Sn. Harun Terazi Ticaret 
Sn. Özgür Gelişim Gelişim Ticaret 
Sn. Mustafa Rençber MK Erkek Kuaförü 
Sn. İbrahim Öz Öz Erkek Kuaförü
Sn. Sedat Gürçay Renk Matbaa 
Sn. Ramazan Aydın
Sn. Cemal Karaman Karaman Mobilya
Başak Market Yenimahalle
Sn. Kerim Yiğit & Recep Eren Eren Turizm 
Sn. Rafet Maktat & Adem Maktat Cesur Tur 
Sn. Mehmet Bağlan Bağlan Su 
Sn. Mehmet Altın(Dereli)
Sn. Mehmet Karaman Karaman Tuhafiye 
Sn. Murat Olkan İkra Giyim 
Terzi hasan (Maçkalı)
Has Ttriko
Çamlık Market Göktürk (Çeçen Kardeşler)
Sn. Sefer ve Naim Kantar Lezzet Lokantası
Nakliyeci kuşçu Recep
Sn. Mustafa Öz Şenpazar Tur 

Derebağ ve Çilekçe Köylülerimize, 
Sponsorlarımıza Dost ve Hemşerilerimize 
Teşekkür Ederiz. Bu Vesileyle Tüm İslam 

Âleminin Mübarek Beraat Kandilinizi Kutlarız.
Mustafa Aygün 

Cide Derebağ Köyü Dernek Başkanı
Engin Bağlan 

Cide Çilekçe Köyü Dernek Başkanı

Sp r Sp r

Kas-Der camiasının değerli üyeleri, sevgili 
hemşerilerim, Ramazan ayının müjdecisi 

Mübarek Berat Kandilinizi kutlar, aziz 
milletimiz ve tüm 
İslam âlemi için 
hayırlara vesile 

olmasını dilerim.
Kas-Der Genel Merkez 
Yönetim Kurulu adına,

 Genel Başkan Latif Çilingiroğlu



TARİHİ
Daday’ın bilinen tarihi M.Ö. 

5000 yılına kadar gitmektedir. Bu 
nedenle çevre, tarih öncesi ve tarih 
sonrası hâkimiyet kuran uygarlıkla-
rın izlerini taşımaktadır.

Miladi 1869 yılında yayınlanan 
Kastamonu Salnamesine göre Kas-
tamonu Sancağının ilçesi olduğu bi-
linen yörenin Osmanlı Hâkimiyetine 
geçişi Fatih Sultan Mehmet (1460) 
zamanına rastlar. Fatih Sultan Meh-
met 1460 yılında, 1292’den beri süre 
gelen Candaroğulları hâkimiyetine 
son vererek Osmanlı topraklarına 
katmıştır. 460 yıl Osmanlı hâkimi-
yetinde kalan yöre istilaya maruz 
kalmadığı gibi herhangi bir harbe de 
sahne olmamıştır.

Tarih öncesi çağlar dâhil, Kaş-
ka Türkleri, Etiler, Paflagonyalılar, 

Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Yu-
nanlılar, Rumlar, Romalılar, Bizans-
lılar, Araplar, Danişmentler, Selçuk-
lular, Candaroğulları ve Osmanlı 
dönemlerinin bazen gözde bazen 
gözden uzak bir yerleşim yeri olan 
Daday, binlerce yıllık bir maziye 
sahiptir. Daday adının Türk- İslam 
çağından önce Dadybra olduğunu, 
M.S. 6. yüzyılda yaşayan Harek-
les’in (Synekdemos) adlı eserinden 
öğreniyoruz. Dadybra kelimesinin 
orman yetişmesine elverişli toprak 
anlamına geldiği de söylenmektedir. 
Dadybra diye hangi tarihten beri söy-

lendiği tam olarak tesbit edilebilmiş 
değildir. 

Daday’ın merkezi ve çevresindeki 
Sorkun, Küten, Honsalar, Siyahlar ve 
Çayırlı köyleri Roma ve Bizans ça-
ğından daha önceleri meskûn yerler-
dir. Arkeolog ve tarihçiler Daday’ın 
bir yerleşim yeri olarak seçilmesinin 
Kastamonu ile aynı anda birbirine 
çok yakın zamanlarda olduğu görü-
şündedirler. Verimli toprakları, işle-
nebilir kayalıkları, bol ormanları, gür 
su kaynakları ve çayları göz önünde 
bulundurulduğunda, bu görüşe hak 
vermemek ve başka türlü düşünebil-
mek de mümkün değildir.

TARİHİ YERLER
1- HONSALAR TEPESİ TÜ-

MÜLÜSÜ: Alipaşa köyünün hemen 
girişinde yer almaktadır. M.Ö.6. 

Yüzyılda Lidyalılar zamanından 
kalmadır.

2- MEYRE MABETİ: Daday’a 
40 km. uzaklıktaki Aktaştekke Kö-
yüne bağlı MEYRE mahallesindedir. 

Mabet’in kitabesi Kastamonu Ar-
keoloji müzesindedir.. 

Kitabede şunlar yazmaktadır: 
“Hayırlı olsun. 

Atalarının taptığı Zeus Benite-
mus’a müdür, atadan kalma kabi-
le reisliğini alan, mukaddes yerleri 
kurmuş, hususi has ve birinci memur 

olan ve mabetin temelini atan ve 
Arimios diye isimlendirilen Gios’un 
oğlu markos  Aurellios Alexandros 
ki o kabile reisi has kurucu, bes-
leyici, Pontus eyaletinin başrahibi 
olup pek itibarlı, Amastris şehrinin 
en büyük memuriyetini icra etti. Bi-
tinya ve Pontus eyaletinin başrahibi 
idi. Mukaddes Antnios tarafından 
(İmparator Caracalla) şöhret gördü. 
Devletin bütün hürmetli memuriyet-
lerine itibar kazandı. Nihayet Aurel-
lios Alekxandros 279 yılında hevesle 
mabeti yaptı ve techiz etti”. 

3- CINGARA MAĞARASI: 
Gökören Köyünde Göktepe denilen 
dağın eteğindedir.

4- KAYA MEZERLARI: Da-
day’a 6 km. uzaklıktaki İnciğez Kö-
yündedir.

5- TAŞLI BAYIR SARKIT 
MAĞARALARI: Akılçalman Kö-
yüne bağlı Olucak 

mahallesi yakınlarındadır. Doğal 
yer altı mağarasıdır. İçerisinde 0.5 

metreden 4 metreye kadar uzanan 
SARKITLAR vardır. 8 odalıdır. 

6- AKILÇALMAN DA BİR 
MABET: Daday’a 12 km. uzaklık-
taki Akılçalman Köyünün Buzağıve-
ren mahallesindedir.

7- ALİPAŞA CAMİ: Honsalar 
Köyündedir. yapım tarihi. H.810-
M.1407 dir.

8- HONSALAR HAMAMI: 
Honsalar Köyündedir. 1666 tarihli-
dir.

9- BİZANSLILARDAN KAL-
MA BİR KİLİSE: 12 km. uzaklık-
taki Hasanağa Köyü sınrları içindeki 

Karabo ve Kiraz arasında, ırmak 
kenarındadır.

10- ASAR KALESİ: Sorkuncuk 
Köyü yakınlarında.

11- SAREN KALESİ VE AK-
KAYA’DA ÜÇ ODA: Bezirkan Kö-
yü yakınlarındadır.

12- İKİ ARSLAN HEYKELİ: 
Sorkun Köyünden Kastamonu mü-
zesine taşınmıştır.

YOL HiKAYELERi
İSTAMONU

cebrailkeles@istamonu.com

Cebrail Keleş ile Daday’a gidiyoruz. İlk gözümüze çarpan tamir edilen Daday redif kışlası, Tabiî 
ki birde yol üstündeki, Seydioğlu (Köpekçioğlu) Konağı var. (1912 yılında 3 kat 
üzerine inşa edilmiş, tarihi Seydibeyoğlu Konağı, 30 Ağustos 1925`te ilçeyi ziyaret 
eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ü ağırlamıştır.) Günümüzde el dokuma 
tezgâhları ve sergi alanı olarak kullanılan konağın içinde gezme fırsatını da bul-
dum. Daday tarihi ve kültürüyle bulunduğu yerden çok daha fazlasını hak ediyor.

DADAY TARİHİN EN ESKİ 
İZLERİNİ TAŞIYAN İLÇEMİZ

DADAY
26 Haziran - 2 Temmuz 20128

Coğrafi Özellikleri
Daday Kastamonu ilin kuzey-

batısında yer alan bir ilçedir.
Kastamonu il merkezine 34 

km uzaklıktaki Daday’ın 60 köyü 
bulunmaktadır. 973 km2 yüzölçü-
müne sahip ilçenin toplam nüfusu 
9.738’dir. Fatih Sultan Mehmet 
devrinde Osmanlı topraklarına ka-
tılan İlçede 1891’de inşa edilmiş 
tarihi bir hükümet konağı vardır. 
Halkın büyük çoğunluğunu ge-
çimini tarım ve hayvancılıktan 
sağlar. Daday Köroğlu dağ sıra-
ları içersinde yer alan bir grupta 
980 rakımda bir ova görünümün-
dedir. Vadiyi ortadan bölen Gö-

kırmak’ın kollarından birisi yer 
almaktadır. Halkın geçim kaynağı 
çiftçilik, ormancılık, hayvancılık 
ve el sanatları, ahşap ürünleri sa-
nayi olarak belirginleşmektedir. 
İklimi tipik karasal iklimdir. Kış 
ayları genellikle kar yağışlı ilkba-
har ve sonbahar ise keskin soğuk-
ları içersinde barındırmaktadır. 
Yazları ise sıcak ve çoğunlukla 
kurak geçmektedir. Arazi yapısı 
açısından çok verimli topraklara 
sahip değildir. Ormanlarla çevrili 
oluşu ekilebilir arazi bakımından 
Dadayı sınırlamaktadır. Ayrıca 
İlçe engebeli bir yapıya sahiptir. 
Sulama imkânları sınırlıdır.

İSTANBUL OFFICE & SHOWROOM
Masko Mob. Sit. 5/A Blok No: 7/9 İkitelli İSTANBUL / TURKEY

Phone: +90 212 675 07 30 Fax: +90 212 675 23 19
e-mail: info@adnanbostan.com

15 Temmuz 2012 Pazar 
Maşadüzü Yaylası / Daday
10.30 Açılış
• Yöresel Davul Zurna Gös-
terisi 
• Sanatçı Şenol Çetin Kon-
seri

• Dernek Karete Takımı 
Gösterisi
• Sanatçı Kemal Koçak 
Konseri
• Çeşitli Yarışmalar 
• Sanatçı Emrah Acar Kon-
seri

• Dernek Futbol Turnuvası 
Kupa Töreni
• Fındık Kurdu Berna Kon-
seri
• Şenlik Ağası Seçimi
• Ozan Orhon Konseri

Daday Dernek Başkanı 
Hikmet ŞAHİN

İstanbul’da ki Daday İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği’nin “Sıla İle Gurbet Buluşuyor” Adlı 

5. Maşadüzü Yaylası Büyük Bahar Şenliğine Davetlisiniz…

Daday 
Belediye 
Başkanı 

Hasan 
Fehmi 

TAŞ


