
Gazete İSTAMONU’ya konuşan REİS Gıda yönetim kurulu
başkanı Mehmet Reis, “Bu yıl da Ramazan ayı yaz mevsiminin
ortalarına geldi. Geçtiğimiz yıllara oranla Ramazan hazırlıkları

beklentilerin altında seyretti. Ürün arzında sorun yaşanmadı. Yeni
mahsul buğday, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek hasadı başladı.
Temmuz ayı sonu itibariyle nohut hasat edildi, Eylül ayında çeltik
hasat edilecek. Buğday üretimi 20 milyon tona yakın olması tahmin
ediliyor” diyen Reis, Fırsatçılara da göndermede bulunarak “Ra-
mazan ayını zam ayı olarak bilenler ve beklenti içinde olanların

öngördükleri zamlar geçen senede olduğu gibi bu Ramazan’da da
olmadı, olmayacaktır. REİS olarak müşterilerimizin ve tüketicilerim-
izin fiyat artışlarından etkilenmemesi için gerekli hazırlıkları Ra-
mazan başında yaptık” şeklinde konuştu.

Fiyatta geleneksel REİS politikası
1994 yılında yapmış oldukları fiyatları dondurma kampanyasın-

da olduğu gibi bu Ramazan ayı öncesinde ve içerisinde de sabit ve
uygun fiyatlarla market raflarına özel çalışmalarla tüketicilerine sun-

dukları ifade eden Reis, “Her Ramazan ayının öncesi spekülasyonlara
karşı mücadele vermek firmamız açısından geleneksel hale
gelmiştir” dedi. Ramazan kumanyasına da değinen Reis, “Ramazan’-
da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için Ramazan kolileri hazırlan-
maktadır. Bir takım firmalar fiyata göre, standart dışı ürün yapıyorlar.
Evimiz için satın aldığımız, mutfağımızda pişirdiğimiz, güvenimizi
kazanmış markalı ürünleri tercih ederek yardım yapılması; kalite, hi-
jyen ve sağlık gibi kullanım standartlarına uygunluk açısından çok
önemlidir” ifadelerini kullandı.

Kuru gıda sektörünün
REiS’i sözünde durdu
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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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Mikrofonu eline alan başlıyor Kastamonu’yu

Biraz vites küçültmeye ne dersiniz?
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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

Ses, Sizsiniz…

SİZİN GÜVENLİĞİNİZ
İÇİN ÜRETİYORUZ
www.netdoor.com.tr

Geçmişten günümüze geleneksel lezzet

Ekonomik kriz dönemi olan 1994 yılında yaptığı fiyatları dondurma uygulamasıyla
hayretle karşılanan REİS Gıda, Ramazan ayını fırsat bilen ‘tüccarların’ aksine bu
Ramazan ayı başında deklare ettiği fiyatları dondurma uygulamasını sürdürüyor

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) rektörü Prof. Seyit
Aydın, basına üniversiteyle ilgili geniş değer-
lendirmelerde bulundu.  01 Mart 2006 tarih ve
5467 sayılı kanunla kurularak şu an 8 fakülte, 4 yük-
sekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü ile
hizmet verdiğini hatırlatan rektör Aydın, “ Üniver-
sitemizde toplam 9.733 öğrenci öğrenim görmek-
te olup, 390 Akademik, 292 İdari Personel görev
yapmaktadır” dedi. Açıklamalarında, “İspanya
Ulusal Araştırma Konseyi'nin Sibermetrik Laboratu-
varı’nda yapılan bilimsel araştırmalar ve etkinlik-
lerin değerlendirildiği ve URAP Araştırma Labo-
ratuvarı yükseköğretim kurumlarını akademik
çalışmanın sonucuna göre Üniversitemizin Dünya
ve Türkiye üniversiteleri arasında hızla geliştiği
görülmektedir”  dedi. n 2’de

İZMAK yönetim kurulu başkanı Çatalzeytinli İşadamı
İzzet Açıkgöz Gazete İSTAMONU’ya İZMAK’ın gelişim
sürecini ve hedeflerini anlattı. Geçmiş yıllardaki tecrü-
belerinden ve piyasadaki eksikliklerden yola çıkarak 2000
yılında Elektrik ve Kablo sektöründe hizmet vermek
amacıyla, İZMAK KABLO ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ni kur-
duklarını söyleyen İzzet Açıkgöz, ”İlerleyen yıllarda sek-
tördeki değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmetlerim-
izi geliştirip, günün şartlarına göre uyarladık. Amacımız,
değerli müşterilerimize her geçen gün genişlettiğimiz
ürün çeşitleriyle hızlı, esnek, güvenilir, kaliteli ve uygun fiy-
atlarla hizmet vermektedir” dedi. n Ekonomi Sayfası’nda

Teröre El-Kahhâr
4 Ağustos Cumartesi akşamı Hakkari Çukurca'da Geçimli

Jandarma Karakoluna 3 ayrı koldan yapılan hain saldırı-
da 2 korucu ile 6 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin kimlikleri

belli oldu. 23 Temmuz’dan itibaren etkisiz hale getirilen
terörist sayısı ise 115.

n 2’de

İnebolu Dernekler Fedarasyonu’ndan iftar 2

Valiler Kararnamesi 2 Temmuz
Perşembe gecesi açıklandı. Bir
dönem Çatalzeytin Kaymakamlığı,
Kastamonu Vali Yardımcılığı ve
Kastamonu Valiliği görevlerinde
bulunan Çorum Valisi Nurullah
Çakır,  Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın memleketi Rize’ye
atandı. Vali Nurullah Çakır’ın
Başbakan’ın memleketine atanması
konusu bazı çevrelerce anlamlı
bulundu. Kulislerde Nurullah
Çakır’ın Başbakan’ın özel tercihi
olduğu, söylentileri dolaşıyor. 

Batman Valiliği'ne Abana’da bir
dönem Kaymakam Vekilliği
görevinde bulunan Balıkesir Valisi
Yılmaz Arslan atanırken, Nurullah
Çakır’dan boşalan Çorum
Valiliğine eski Şenpazar
Kaymakamlarından Sabri Başköy
getirildi.  Eski Azdavay
Kaymakamlarından Tokat Valisi
Şerif Yılmaz’ın yeni görevi ise,
Kayseri Valiliği. n 2’de

Vali Çakır, Başbakan’ın
memleketine atandı

Valiler Kararnamesi açıklandı. Kastamonu eski valilerinden Nurullah
Çakır Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’ye atandı

“Kastamonu
Üniversitesi 

hızla gelişiyor”  

Kablo pazarlama 
devi İZMAK 
imalata başlıyor 

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA)
9 Haziran’da yapılan Akademi genel kuru-
lunda aday gösterilen, Ahmet Cevat Acar
başkan seçildi. 1993 yılında kurulan
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA)
yasasını geçen yıl değiştiren hükümet,
YÖK’e ve TÜBİTAK’a üye atama yetkisi ver-
mişti. 9 Haziranda Yapılan Akademi genel
kurulunda 3 başkan adayı seçildi. İstanbul
Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Ahmet
Cevat Acar (Kastamonu) en çok oyu aldı. Yalova Üniversitesi’
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım(Manastır) ikinci,
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin SARI-
OĞLU  (Kastamonu) ise 5 oyla üçüncü oldu. n 3’te

İlki Devrekâni Belediye Başkanlığı
ve Asarcık Köyü Derneği tarafından
düzenlenen Beş bin kişilik Açık Hava-
da verilen iftar programının ardından
Kas-Der Zeytinburnu şubesi
öncülüğünde yine Devrekâni festival
alanında beş bin kişinin katılacağı if-
tar programı 9 Ağustos Perşembe
akşamı gerçekleşecek. n 3’te

İzzet 
Açıkgöz

TÜBA Başkanı,
Ahmet Cevat AcarDevrekâni’de 2’inci 5000

kişilik gönül sofrası 
9 Ağustos’ta kurulacak

Her yıl olduğu gibi, bu Ramazan-
da da şubeleriyle birlikte düzenlediği
organizasyonla hemşerilerini iftar
sofrasında buluşturacak olan Kas-Der
Genel Merkezi, mekan olarak Esenler
Kültür Merkezi'ni belirledi. EKM
bahçesinde gerçekleşecek olan iftar
organizasyonunda fasıl heyeti ve ilahi
gurubu da yer alacak. n 2’de

Kas-Der iftarı 
12 Ağustos 

Pazar Akşamı EKM’de

Çocukluk ve yetişkinlik arasındaki
dönem olan ergenlik tüm ailelerin

korkulur rüyasıdır. ‘‘Bu çocuk adam ola-
cakta ben göremeyeceğim ‘’ veryansınları,
genç kişinin bir kulağından girer, diğer
kulağına uğramadan yol alır. n 2’de

Ergenliği geçmemiş
orta yaş (EGO)



Bazı illerin valilerinde görev değişimi yapan
Bakanlar Kurulu kararnamesi Resmi Gazete’ de
yayımlandı. 29 İl’in Valisinin değiştiği Valiler
Kararnamesinde Kastamonu yer almıyor.

Rize’nin Cumhuriyet tarihindeki 40. Valisi olan
Nurullah Çakır, Rize’de 19 yıl sonra bir ilke de imza
attı; Çakır, 19 yıl sonra valilik görevinde iken
Rize’ye atanan ilk vali oldu. Rize’ye en son 1993
yılında Bayburt Valisi iken Erol Uğurlu, vali olarak
atanmıştı. Uğurlu, 1993 yılında Bayburt
Valiliği’nden Rize Valiliği’ne atandıktan sonra 3 yıl
Rize’de görev yapmış ve Tenzil-i Rütbe ile Merkez
Valiliği’ne alınarak yerine 1996 yılında Personel
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal Ata
atanmıştı.

Bartın Valisi Merkez’e 
Öte yandan, son zamanlarda çeşitli toplantılara

katılmak üzere sıkça Kastamonu’ya gelen ve
Kastamonu’yla sıcak ilişkiler kuran Bartın Valisi İsa
Küçük ise merkeze alındı. Bartın’ın yeni Valisi Bülent
Savur. Merkeze alınan diğer isimler şöyle:  Kilis Valisi
Yusuf Odabaş, Ardahan Valisi Mustafa Tekmen,
Karaman Valisi Süleyman Kahraman, Kars Valisi
Ahmet Kara, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Adıyaman
Valisi Ramazan Soldan, Iğdır Valisi Amir Çiçek, Siirt
Valisi Musa Çolak, Yozgat Valisi Necati Şentürk,
Edirne Valisi Gökhan Sözer.
İşte Valiler Kararnamesinde yer alan atamalar:       

Resmi Gazete’de yer alan kararnameye göre,
Kilis Valisi Yusuf Odabaş, Ardahan Valisi Mustafa

Tekmen, Karaman Valisi Süleyman Kahraman, Kars
Valisi Ahmet Kara, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici,
Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, Iğdır Valisi Amir
Çiçek, Siirt Valisi Musa Çolak, Yozgat Valisi Necati
Şentürk, Edirne Valisi Gökhan Sözer ve Bartın Valisi
İsa Küçük merkeze alındılar. Edirne Valiliğine Hasan
Duruer, Kırklareli Valiliğine Mustafa Yaman,
Adıyaman Valiliğine Mahmut Demirtaş, Ağrı
Valiliğine Mehmet Tekinarslan, Aksaray Valiliğine
Selami Altınok, Ardahan Valiliğine Seyfettin
Azizoğlu getirildi. Kararnameye göre ayrıca,
İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın Siirt Valiliğine,
Güngören Kaymakamı Seyfettin Azizoğlu Ardahan
Valiliğine, Batman Valisi Ahmet Turhan Balıkesir
Valiliğine, Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan Batman
Valiliğine, Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul
Bitlis Valiliğine, Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz Burdur

Valiliğine, Tokat Valisi Şerif Yılmaz Kayseri Valiliğine,
Sivas Valisi Ali Kolat Kırıkkale Valiliğine, Uşak Valisi
Özdemir Çakacak Kırşehir Valiliğine, Burdur Valisi
Süleyman Tapsız Kilis Valiliğine, Düzce Valisi Vasip
Şahin Malatya Valiliğine, Çorum Valisi Nurullah
Çakır Rize Valiliğine atandı. Tekirdağ Valisi Zübeyir
Kemelek Sivas Valiliğine, Ağrı Valisi Ali Yerlikaya
Tekirdağ Valiliğine, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen
Tokat Valiliğine, Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner
Tunceli Valiliğine, Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk
Erden Uşak Valiliğine ve Bayrampaşa Kaymakamı
Abdülkadir Yazıcı da Yozgat Valiliğine getirildi.
Kararname kapsamında, Iğdır Valiliğine Emniyet
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Pek getirilirken,
Çorum Valiliğine Sabri Başköy, Düzce Valiliğine
Adnan Yılmaz, Karaman Valiliğine Murat Koca, Kars
Valiliğine de Eyüp Tepe atandı.

Geçen hafta Diyarbakır Lice’de hainlerce
kurulan mayın tuzağında şehit olan
Kastamonu Azdavaylı Kadir Kayıkçı ve

arkadaşlarının acısı hafiflemeden yeni şehit
haberleri gelmeye devam ediyor.4 Ağustos
Cumartesi akşamı Hakkari Çukurca'da Geçimli
Jandarma Karakoluna 3 ayrı koldan yapılan
hain saldırıda 2 korucu ile 6 askerimiz şehit
oldu. Şehitlerden ikisi Kastamonu’nun komşu
illeri olan Zonguldak ve Çorum’dan.
Ayrıca,Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı
Köseli beldesine kayıtlı olan Şehit Uzman
Çavuş Kamil Çelikkaya’nın, Kastamonu 5’inci
Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında
görevli iken 1 yıl önce gönüllü olarak doğu
hizmetini yerine getirmek için Hakkari’ye git-
tiği öğrenildi.

Şehitlerimizin isimleri 
ve memleketleri  

Şehit Uzman Jandarma Kamil Çelikkaya
(Kırşehir) 

Şehit Uzman Çavuş Ahmet Kurak (Malatya) 
Şehit Jandarma Er Metin Çevik (Zongul-

dak/Ereğli) 
Şehit Jandarma Er Hakan Oktay (Ordu) 
Şehit Jandarma Er Yaşar Karadağ (Di-

yarbakır) 
Şehit Jandarma Er Burak Mevlüt

Tütüncüoğlu (Çorum)

İçişleri bakanı Şahin: 23 Tem-
muz’dan bu yana 115 terörist
etkisiz hale getirildi 

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Şemdinli'
de yürütülen operasyonlarda 23 Temmuz' dan
itibaren 115 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Terör
örgütü ile çıkan çatışmada 6'sı asker 2'si geçici
köy korucusunun şehit olduğunu belirten
Bakan Şahin, "Çatışmalar saatlerce sürmüştür.
Sabah saatlerinde yapılan arama tarama net-
icesinde de 2'si kadın toplam 14 bölücü terör

örgütü etkisiz hale getirilmiştir" bilgisini verdi.
Şehitlerin yakınlarına başsağlığı yaralılara

acil şifalar dileyen Bakan Şahin, eş zamanlı
olarak askeri birliklere saldırı olduğunu dile
getirdi. Bakan Şahin konuşmasını şöyle
sürdürdü: Terör örgütü tarafından Hakkâri
merkez ilçeye bağlı Geçimli Karakolumuza ve
onun yakınındaki üst bölgesine ve yine
Hakkâri bölgesindeki askeri birliklerimize gece
saat 22.00 sıralarında eş zamanlı
olarak saldırı gerçekleşmiştir. Bu
saldırının karşılığı, güvenlik güç-
lerimiz tarafından anında ver-
ilmiştir. Saatler süren çatışmalar
sonucunda 6 askerimiz ve 2
geçici köy korucumuz şehit
edilmiştir. Bu saldırının ardın-
dan sabah saatlerin de yapılan
arama tarama neticesinde 14
bölücü terör örgütünün etki-
siz hale getirildiği
belirlenmiştir.
Silahları ile
birlikte ele
geçirilen
terörist-
lerin
ikisi

kadındır. Kalaşnikoflar, el bombaları, roket
atarlar ele geçirilmiştir. Yine Hakkâri’nin
Şemdinli bölgesinde 23 Temmuz tarihinden
itibaren yol kesme ve yol kesilen bölgenin
etrafına çok miktarda döşendiğini değer-
lendirdiğimiz mayınlama faaliyetleri devam
etmektedir. Buna karşılık güvenlik güçlerim-
iz olası mayınlama çalışmalarını dikkate
alarak tedbirli bir şek ilde o bölgede

faaliyetlerini sürdürmüşlerdir"

Bakan Şahin: “Bu
yanlışın doğru sonu-
cu olamaz ve doğru
sonu da yoktur"

İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin, terör örgütü ile çatış-

maların devam ettiğini belirterek, "23 Temmuz
itibari ile gerçekleşen sıcak temasın sonucunda
115 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale
getirilmiştir. Çoğunlukla havadan müdahale
sürdürülmüştür. Yine terör örgütü militan-
larının Kuzey Irak tarafına kaçmamaları için
güvenlik güçlerimiz tarafından tedbirler alın-
mıştır. Bölücü terör örgütünün ülkemizi bölme
amaçlı hain gayretleri zaman zaman yoğunlaş-
maktadır. 2012 yılını kendilerine göre bir milat
yılı olarak belirlediklerini istihbarat bilgileri ne-

deni ile biliyoruz ve bunun için zaman za-
man ölümü göze alan fedai tarzı eylemlere
başvurmaktalar. Hem Şemdinli hem de

Hakkâri geçimli bölgesindeki örgüt
saldırıları bunu göstermektedir. Ama güvenlik

güçlerimiz istihbarat ve tecrübe gerçek-
lerini dikkate alarak hem malzeme, araç

gereç, silah yolunu hem de personel yolun-
da bölgede gerekli takviyeleri yaptıkları
içinde bölücü terör örgütü önemli zayiatlar

vermiştir" diye konuştu. Bölge halkının terör
örgütünün saldırılarından dolayı rahatsız

olduğunu belirten İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin, şöyle devam etti: "Bölücü terör
örgütünün Suriye’deki olaylara bağlı olarak
Türkiye’de bir zaaf alanı oluşturma gibi özel
amacı söz konusudur. Ama bu amaçlarını
gerçekleştirememişlerdir ve gerçekleştire-
meyeceklerdir. Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz,
jandarmamız topyekûn iç güvenlik teşkilatımız,
ülkemizin her yerinde, bölücü ve yıkıcı terör
örgütlerinin kökü kazınıncaya kadar güvenlik
güçlerimizin fedakârca ve memleket duygusuy-
la ve ülke idealiyle devam edecektir. Bu ülke ve
bu millet bu tür bölücü yıkıcı başkaları adına
Türkiye düşmanları adına hareket eden örgüt-
leri çökertecek güce sahiptir. Bu yanlışın doğru
sonucu olmaz ve doğru sonu yoktur."

SON DAKİKA: 6 Ağustos pazartesi akşam
saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolu Ergin
köyü mevkiinde yol kesen teröristler, izne
çıkan 3 askeri kaçırdığı öğrenildi.

Yine terör, yine acı!

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 2

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

31 Temmuz-6 Ağustos

Bayisi olduğumuz 35 firmanın
toptan ve perakende 

satışıyla hizmetinizdeyiz

İZZET
AÇIKGÖZ

Okçumusa Cad. Yücel İş Hanı 
No:55 K: 2 D: 6 Karaköy / İstanbul 

www.izmakelektrik.com
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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 

BAŞYAZI
Gözde YÜKSEL

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

f l ö l i i d d ğ ihti S d

Ses, Sizsiniz…

Çocukluk ve yetişkinlik arasındaki
dönem olan ergenlik tüm ailelerin
korkulur rüyasıdır. ‘‘Bu çocuk

adam olacakta ben göremeyeceğim ‘’
veryansınları, genç kişinin bir kulağından
girer, diğer kulağına uğramadan yol alır.

‘‘Yahu bizim zamanımızda yoktu böyle
şeyler’’ diyenlere cevaben; elli yıl önce
kanser, kuşpalazı, verem gibi birçok
hastalığa ince hastalık dediğimizi hatır-
latmak istiyorum. Muhtemelen o yıllarda
ergenlik dönemindekilere ya evlenmek
istiyor ya da deli deniyordu. Aslında hep
olan ama adı konulmamış bir durum.
Cemiyetimizde de oldukça fazla ergenlik
dönemini atlamamış büyüklerimiz ama
farkında değiller.

Bir cemiyette; silah korkağın, para
cimrinin, siyaset de zayıf iradeli kimsenin
elinde bulunuyorsa vay o cemiyetin ha-
line(Hz. Ömer)

Tatlı rekabetler insanları daima yük-
seltir. İmrenerek yapılan işlerde başarı
kaçınılmazken, kıskançlıkla yapılan gir-
işimler hüsrana uğramaya mahkûm…

Yıllardır neyi paylaşamıyor  önde
gelen büyükler? Çocuk büyüklerinden
gördüğü davranışları sergiler. Genç-
lerinde aynı yolu izlemeleri hoş olur mu?

Ne birlikte yaşayabiliyoruz ne de ayrı
kalabiliyoruz.  Gövde gösterisi yapılan
toplantılara acaba kim geliyor diye tüm
cephanelerle yola çıkıyoruz…  Çokluğun
olduğu, asla birliğin sağlanamadığı
toplantılar da herkes dev projeler ve
yatırımlar yapıyor! 

Neyi paylaşamıyoruz ki? Memleketi
istediniz de üzerinize mi vermediler?

Ergenliği geçmemiş
orta yaş (EGO)

Nurullah Çakır Sabri Basköy Yılmaz Arslan Şerif Yılmaz

Kastamonu eski Valisi Nurullah Çakır
Başbakan’ın memleketine atandı   

Kas-Der iftarı 
12 Ağustos 

Pazar Akşamı EKM’de

Onbir Ayın Sultanı mübarek Ramazan-ı
Şerifin manevi ikliminde bir araya gelmenin
önemine değinen Kas-Der genel başkanı
Latif Çilingiroğlu, "Sevince ve kedere ortak
olma kabiliyeti yüksek olan hemşerilerimi-
zle bu manevi atmosferi birlikte yaşamak

şahsım ve şube başkanlarım için büyük bir
onur olacaktır" dedi.

Murat Güven’in sunacağı İftar pro-
gramında, Üsküdar Musiki Cemiyeti ho-
calarından Kastamonulu ilahiyatçı Sabri
Bayındırlı ve ekibi sahne alacak. 

Bayındırlı hoca tarafından okunacak 
Aşr-ı Şerif’in ardından akşam ezanıyla birlik-
te iftar yemeğine geçilecek.

İftar programına Kastamonu ve İstanbul
Milletvekilleriyle üst düzey bürokratların
katılması bekleniyor.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü
Prof. Seyit Aydın, “Üniversitemiz, “Webo-
metrics Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda
dünyadaki 20745 üniversite arasından 6600,
5 bin 102 Avrupa üniversitesi arasından da
1968. olurken Ülkemizdeki üniversiteler
arasında 90. sırada yer alıyor. URAP’ın açık-
lamış olduğu listede ise Üniversitemiz,
Ülkemizdeki 143 üniversite arasında 89. sıra-
da bulunuyor” şeklinde konuştu.

Üniversitenin hedeflerine ilişkin bilgi de
veren Aydın, 2012-2013 akademik yılında
öğrenci sayısını 14 bine çıkarmayı hede-
flediklerini, Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzuna göre Türk uyruklu
5 bin 744, yabancı uyruklu 1183 öğrencinin
üniversitelerine kayıt yaptırabileceğini
söyledi.  Su ürünleri, iletişim ve ilahiyat
fakültelerine bu yıl ilk defa öğrenci alacak-
larını belirten Aydın, ''Bu yıl ilahiyat fakül-
tesinin sadece İlahiyat ve Temel İslam Bilim-
leri bölümüne öğrenci alacağız. Mimarlık ve
mühendislik fakültesinin iki bölümüne ise ek
kontenjandan kayıt yapılabilecek. 2012-2013
akademik yılında öğrenci sayımızı 14 bine
çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl ilk bine giren
ve üniversitemizi tercih eden öğrencilere
ayda 2 bin TL burs vereceğiz. 2015 için
hedeflediğimiz 20 bin öğrenci sayısını 2013-
2014 akademik yılında yakalamış olacağız''
diye konuştu.

KÜ’den yeni atılımlar 
Aydın, Orman mühendisliği ve fen bilgisi

eğitimi dalında doktora programı açtıklarını,
yüksek lisans ve doktora için yurt dışından
da öğrenci almayı düşündüklerini kaydetti.
Prof. Dr. Aydın, üniversiteye yeni kayıt yap-
tıranların barınmak için ilk alternatiflerinin
yurt olduğunu ifade ederek, şöyle devam
etti: ''Geçen yıl 500'e yakın öğrenci yurt ve
ev bulamadığı için memleketlerine geri
döndü. Kastamonu halkından yurt, pansiyon
ya da öğrenci evi şeklinde kullanılacak
yapılar inşa etmelerini bekliyoruz. Gençlik
ve Spor Bakanımızın talimatıyla gelecek yıl
bin kişilik bir yurt yapılacak. Ayrıca, özel bir
yurt yapımı için de izin bekleniyor. Vakıflar
Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuru-
luşlarından da 100-200 kişilik de olsa yurtlar
bekliyoruz.'' Yaklaşık 20 yabancı üniver-
siteyle işbirliği protokolü yaptıklarını aktaran
Aydın, ''Bu protokollerle öğrenci ve öğretim
üyesi değişimi imkânına kavuştuk. Ön
lisans, lisan ve lisansüstü eğitimde işbirliği
sağladık. Meslek yüksekokulumuzu bitirmiş
bir gencimiz yurt dışında protokol yap-
tığımız üniversitelerde lisans eğitimini
tamamlayabilecek'' diye konuştu.

Ramazan ayı dolayısıyla 4 Ağustos
Cumartesi Anadolu Yakası üyelerine 5
Ağustos Pazar Edirnekapı Mihrimah Sul-
tan Düğün Salonu’nda Avrupa Yakası
üyelerine verdiği iftar programına çok
sayıda üyelerin aileleriyle birlikte
katılarak birlik beraberlik mesajı verdiler.
Oda danışmanı Mehmet Mamur’un
sunumuyla başlayan program, Ömer
Dinç’in okuduğu Kuran-ı Kerim
tilavetiyle devam etti. İftar programına
iştirak eden İstanbul Esnaf ve Sanatkâr-
ları Odalar Birliği Başkanı Faik Yılmaz’ın
yanı sıra İstanbul ilçe tarım müdürleri,
İMP İstanbul odası başkanı Ahmet
Yazıcı, İşkembeciler Oda Başkanı Fevzi
Uluceviz, Mobilya Döşemecileri Oda
Başkanı Kemal Güler katıldılar. Ev sahibi
oda başkanı Ayhan Ünal, Odalar Birliği
Başkanı Faik Yılmaz, İlçe Tarım Müdür-
leri adına Nuri Şahin’in güzel ve anlamlı
konuşmalarıyla program sona erdi. Pro-
gramda bir konuşma yapan Başkan Ay-
han Ünal, rahmet ve mağfiret ayı olan
Ramazanın paylaşıma ve kardeşliğe
olan birleştirici birçok unsurlarını içinde
bulunduran bir ay olduğunu söyledi.

“Kastamonu
Üniversitesi 

hızla gelişiyor”  

İnebolu Dernekler Federasyonu Genel
Başkanı H. Selami Çelebioğlu ve yönetim kuru-
lu üyeleri ile Kastamonu İl protokolü, İnebolu
protokolü ve İnebolu muhtarları, 28 Temmuz’-
da İnebolu’daki Duru Park Tesisleri’nde verilen
iftar yemeğinde bir araya geldi. Verilen birlik-
beraberlik mesajının yanı sıra, İnebolu’nun
sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik fikir
alışverişinde bulunuldu. Kurtuluş Savaşı’nda da
önemli bir rol üstlenen 130 yıllık tarihi limanın

konuşulduğu iftar programında,  ülkemizi
kuzeyden güneye kesen en önemli aksların
birinin ucunda yer alan İnebolu Limanı’nın
yapımına 1882 yılında başlandığı hatırlatıldı.  Li-
manın geçmişteki günlerine dönmesi ve bölge
turizminin canlanması için İnebolulular tarafın-
dan İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ’ye  (İDO) yaz
aylarında İnebolu’ya sefer yapılması çağrısında
bulunulacağı açıklandı.  İnebolu Dernekler Fed-
erasyonu Genel Başkanı H. Selami Çelebioğlu

burada yaptığı konuşmada, İstanbul’da 1,5 mi-
lyon Kastamonulunun yaşadığını ve İstanbul’da
yaşayan Kastamonuluların gerek siyasi alanda,
gerek iş hayatında, gerekse sosyal hayatta hak
ettikleri noktaya gelebilmesi için birlik ve be-
raberliğin şart olduğunu söyledi. Bu anlamda,
tüm Kastamonuluların davalarına sahip çık-
ması gerektiğini vurgulayan Çelebioğlu, özellik-
le muhtarların bu konuda duyarlı olmaları
gerektiğini kaydetti.

İnebolu’nun sorunları masaya yatırıldı

İstanbul Yufkacılar ve
Kadayıfçılar Odası’ndan

2 günde 2 iftar



TÜBA’nın amacı “Türkiye'de tüm bilim alanların-
daki araştırmaları, bilimci kişiliğini ve araştırıcılığı
özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onur-
landırmak… Bilim ve araştırma standartlarının ulus-
lararası düzeye çıkarılmasına yardım etmektir.

Ahmet Cevat Acar Kimdir?
1960 yılı, Taşköprü doğumlu olan Prof. Acar,

Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesi`ni bitirdi. 22
yaşında Türkiye`nin en köklü üniversitesi olan İstan-
bul Üniversitesi`nde araştırma görevlisi olarak çalış-
maya başladı. 1998 yılında doçent, 2007 yılında ise
profesör oldu. 1982`de araştırma görevlisi olarak
çalışmaya başladığı İÜ İşletme Fakültesi`nde, İnsan
Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı`nda 1994 yılında
"yardımcı doçent", 1998`de Doçent, 2007`de profesör
oldu. Ahmet Cevat Acar evli ve iki çocuk babasıdır.

İnsan Kaynakları Plânlaması ve İşgören Seçimi,
Ücret Yönetimi, Örgütsel İletişim, İşletmelerde Ücret
Yapısının Oluşturulması, İşlerin Ücretlendirilmesi,
Piyasa Ücret Araştırması konularında kitaplar yazan
Prof. Acar, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İş Değerlemesi, Ücret
ve Ödül Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Performans ve
Kariyer Yönetimi konularında dersler verdi. İşletme
ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili de makale ve
bildiriler yayımladı.

İftar programına Zeytinburnu
belediye başkanı Murat Aydın ve
başkan yardımcıları, Belediye meclis
üyeleri, Önceki Kas-Der genel başkanı
Derya Ovalıoğlu ve Ak parti Zeytinbur-
nu Ak parti ilçe yönetim kurulu üyesi
Sami Yapar katılacaklar. 

Konuyla ilgili Gazete İstamonu’ya
açıklamalarda bulunan Zeytinburnu
Kas-Der şube başkanı Nihat Sezer, Ra-
mazan ayı kardeşlik ayı, paylaşma
ayıdır. Devrekâni’de oluşturacağımız
gönül sofrası manzarasının barışı,
dostluğu, kardeşliği ve birliği sem-
bolize etmesidir. Rabbimden dileğim
bu birliğin ve beraberliğin tüm ülkem-
izde sürekli daim olmasıdır diyen Sez-
er, STK’lar olarak sürekli yardımlaşma
ve dayanışma ruhunu kendi iç
dünyalarında yaşadıklarını ve yaşat-
maya çalıştıklarının altını çizdi. İnsanı
yaşat ki, devlet yaşasın diyen bir ec-
dadın torunlarıyız diyen Sezer, Gönül
soframızda tüm dost ve hemşerilerim-
izi görmekten büyük mutluluk duya-
cağımızI belirtiyorum dedi. 

Zeytinburnu Belediyesi tarafın-
dan bu yıl 9’uncusu yapılacak olan
yöresel günler etkinliği belediye
hizmet binası önünde kurulan çadır
da gerçekleşecek.  Etkinlik bu yıl
10 Eylül’de başlayacak ve 28 Eylül
de son bulacak. 19 derneğin katıla-
cağı etkinlikler çerçevesinde 21
Eylül Cuma akşamı ise Kastamonu-
lular gecesi gerçekleştirilecek.
Başkan Nihat Sezer Kastamonulu-
lar gecesi ile ilgili her yıl büyük

katılımın sağlandığını bu yılda ciddi
bir katılımın gerçekleşeceğini be-
lirterek Kastamonulular olarak 21
Eylül’de Zeytinburnu’nda yaşaya-
cağımız coşkuya tüm hemşerilerim-
iz davetlidir dedi. Gecede sahne
alacaklar sanatçıları da açıklayan
Sezer, Cesur Can, Gülcan Kara ve
Recep Bal (ILGAZ), Gecenin
sunumunu ise Gazeteci ve televizy-
oncu dostumuz Hüseyin Karadeniz
tarafından yapılacak dedi.

Ramazan ayının ikinci haftasında da Has-
bahçe de bulunan Kastamonu standı dolup
taşmaya devam ediyor.

Kas-Der Kâğıthane yönetim kurulu üyesi
Ahmet Kesim yaptığı açıklamada, “hemşeriler-
imiz memleket özlemini bir nebzede gider-
mek için standımızı ziyaret ediyor. Her gece
saat 2 ye kadar açık olan standımız yerel yö-
neticilerinde dikkatinden kaçmadı ve bizlere
en hareketli standın Kastamonululara ait
olduğunu söylüyorlar. Bu da bizleri memnun
ediyor’’ dedi. Misafirleri her gün farklı bir tarz-
da karşılayan Kesim; bir gün Kastamonusporlu
futbolcu, bir gün yöresel kıyafetleriyle gelen-
leri karşılıyor. Yöre şivesiyle yazılmış t-shirtler
herkes tarafından beğenilirken Ahmet Kes-
im'in bir gün sonra ne gibi sürpriz yapacağı
merakla bekleniyor.

Bu hafta standı ziyaret edenler arasında;
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan
Yardımcısı Kemal Çavuş, Sivas Belediye Başkanı
Doğan Ürgüp, CHP Kâğıthane İlçe Başkanı
Gökhan Pektaş ve yönetim kurulu üyeleri, İsta-
monu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin

Karadeniz ve yazı işleri müdürü Gözde Yüksel ile
yöresel sanatçılarımızdan Ezgi Mutlu, Cideli
Emin, Ahmet Ayverdi, Ahmet Aykın, Kas-Der
Genel Merkez yönetim kurulu üyesi Metin
Uzun, Cide Baltacı Dernek Başkanı Yakup
Aygün, Bozkurt Kocaçam Dernek Başkanı
Ekrem Yüksel ile yönetim kurulu üyeleri, Az-
davay Cazibe Grubundan Deniz Demir, Melike
Yanık, Macit Samancı ve Kas-Der Kâğıthane
sponsorlarından Mehmet Tekin ve Eyüp Kaya'-
da katılanlar arasındaydı.

Geçtiğimiz hafta stand etkinliklerinde Er-
doğan Ergin şiir kitabının imza gününde

okurlarıyla buluşurken, Cide İlyasbey derneği
yöresine özgü tanıtımları sergiledi. İftardan son-
ra davul, kemane gösterileri ile kültür tanıtımına
devam edildi.

12 Ağustos’ Cumartesi Akşamı Prof. Dr.
Maranki Kastamonu Standında Olacak 

Ulusal pek çok kanalda gündeme gelen
başarılı akademisyenlerimizden olan Prof.Dr.
Ahmet Maranki 12 Ağustos Cumartesi akşamı
okuyucularıyla buluşacak ve kitaplarını imzalay-
acak. Konuyla ilgi açıklama yapan Kas-Der
Kâğıthane şubesi başkan yardımcısı İbrahim
Toprak,  ‘‘Ramazan ayı ile birlikte artan ve
kardeşlik duygularının daha da pekiştiği bu
günlerde farklı etkinlikler içerisindeyiz’’ dedi.
Sağlıklı yaşam bir insan için olmazsa olmaz bir
gerekliliktir diyen Toprak, ‘‘Sağlıklı ve zinde bir
hayatın sırlarını Sayın hocamızdan dinleyerek
bir nebzede olsa yenilen ve içilen her şeyden
kendimize pay çıkarmamız gerekir’’dedi.
Kâğıthaneliler ve Kâğıthane deki Kastamonulu-
ların da birlikte katılacağı bu söyleşi ve imza
gününe tüm dostlarımızı bekliyoruz diyerek sö-
zlerine son verdi.

Ağlı 
Aşırı sıcakların bunalttığı şu günlerde özellikle

İstanbul’da yaşayan gurbetçilerin Ramazan ayını
yaz mevsimini nispeten serin geçiren memleket-
lerinde geçirmek istemelerinden dolayı ilçelerin
nüfuslarında bir artış gözleniyor. Ağlı’ da belediye
tarafında oluşturulan ahşap iftar çadırında her
akşam gönüllü bir hayırsever tarafından
karşılanan iftar yemeklerine ilçede olan, yolu
geçen herkes iştirak edebiliyor. Birlikte yenen iftar
yemeklerinden sonra çeşitli ikramlar, eğlence pro-
gramları derken, Ağlı merkezdeki iki caminin yanı
sıra köy ve mahalle camilerinde kılınan Teravih
namazıyla birlikte günün programı son buluyor. 

Çatalzeytin
Çatalzeytin'de ise İlçedeki tarihi ‘Hamam

Restoran’da işadamı Ali Kütük tarafından verilen
iftarda, her akşam 200'e yakın vatandaş bir araya
gelerek oruç açıyor.

Her akşam iftar yemeğinde vatandaşlarla bir
araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını halkın
birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açmasının
güzel bir tablo olduğunu aktaran Çatalzeytin
Belediye Başkanı İhsan Uğuz, Çatalzeytin’den
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Ali Kütük’e
teşekkür ediyor.

Cide ve Doğanyurt
Kastamonulu hayırsever işadamı Ömer Dal-

gakıran ve eşi Öznur Dalgakıran, Ramazan ayı
boyunca 300 kişiye iftar veriyor. Cide İlyasbey
köyü ve Doğanyurt’a bağlı Kayran köyünde özel
yaptırdıkları aşevlerinde ihtiyaç sahiplerine ve
yoldan geçenlere iki yıldır iftar veren çift, bu yılda
bu geleneği devam ettiriyor. Özel olarak oluştur-
dukları aşevleri lüks lokantaları aratmıyor. Son
teknoloji ile yapılmış hijyen kurallarına uygun bi-
nalarda, profesyonel aşçılar tarafından iftar
hizmeti veriliyor. Her gün değişen menüde 4 çeşit
yemek yer alırken, aş evlerinde yapılan yemekler-
den yaşlı ve sakat olan 100 ailenin ise özel olarak
evlerine kadar gönderiliyor.

Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan çift
örnek teşkil ederken, aşevine misafir olan ya-
bancılar ise, aşevi sahiplerine bol bol dua ed-
erken, oluşturulan anı defterine ise duydukları
memnuniyeti yazıyorlar.

TUBA Başkanlığı’na,
Ahmet Cevat Acar seçildi
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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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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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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-

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

Aşir Efendi
Hanı (1)

İki kapılı bu han halk arasında “Urgan
Hanı” olarak bilinmektedir. Bu tarihi
yapı zamanla değişik amaçlar için kul-

lanılmışsa da daha çok “urgan hanı” olarak
kullanılmış. Hanın büyükçe bir avlusu ve
iki kapısı insana büyük halk ozanı Aşık
Veysel’in o meşhur türküsünü çağrıştırıyor:
“… Dünyaya geldiğim anda/ Yürüdüm aynı
zamanda/ İki kapılı bir handa/ Gidiyorum
gündüz gece.” 

Kesme ve moloz taştan yapılan dikdört-
gen planlı binanın aralarına tuğla kuşaklar
konularak revaklı bir mimari görüntü ver-
ilmiştir. Alt kattaki ahırlar bölünmek
suretiyle yer yer odalara dönüştürülmüştür.
Odaların içlerinde baca ve ocaklık bulunan
hanın tavanları tekne tonozlu döşemeleri
ise tahtadan yapılmıştır.

İki katlı hanın alt ve üst katındaki
odalar günümüzde işyeri olarak kullanıl-
makta olup daha çok terzi esnafı icrayı
sanat eğlemektedir. Günümüzde hanın
üçte ikisinden fazlası şahısların elinde bu-
lunmaktadır. Hanın dış ve iç kısmında yer
alan zarif kuş evleri atalarımızın insanlarla
birlikte hayvanlara verdiği değerin en
önemli tanıklarından birisi.

Bugünkü birlikteliğimizi tarihi hanın
yuvarlak kemerli kapısının iç kısmında yer
alan rika yazıyla yazılmış şu kitabe ile
bitirmeye ne dersiniz?

Mülük-ü  Âli Osman’ın Reisi 
Saadet Burcuna olmuş idi mah 
Erişti sem’ine semt-i ademden
Niday-ı İrciî fermanına nagah

Delilin rahmet ile yâd edenler
Ola iman-ı kâmil ile hemrah
İlahi rahmetinle mesrur
Cenneti âliyatında edüp şah

Ebulhayrat idi merhum mağfur
Ol Mustafa Efendi rahmeten lillah
Vucuh-i hayre verdi nakd-i ömrün
Mücazat eyleme mahşerde Allah

Emin nasbetti Hacı Mustafa’yı
O dahi sarf-ı makdur etti lillah
Tamam, oldu Bedia söyle tarih 
Bu bani dilküşa Elhamdü lillah

(2)

Devrekâni’de iftar
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Kas-Der Kâğıthane
Şubesi’nin standına

yerel yönetim
tarafından tam not

Kastamonu’da 
ramazan bir 
başka güzel 

Daday ilçesindeki Cörmene Çayı'nda kimyasal
atıklardan kaynaklandığı tahmin edilen balık
ölümleri yaşandı. Daday ilçesinde doğal güzelliği-
ni yakın zamana kadar muhafaza eden Cörmene
Çayı, kimyasal atıklar nedeniyle yok olma tehlikesi
yaşıyor. Irmakta yaşanan balık ölümleri ise hem
köylüleri hem çevrecileri endişelendiriyor.
Cörmene çayının geçtiği güzergâhta yer alan 24
köyün muhtarının kirliliğin önüne geçilmesi için
ilgililere yaptığı başvuruya şimdiye kadar cevap
verilmediği bildirildi. Kemal Coşkun isimli vatan-
daş, 40 yıldır piknik yapılan çayın son zamanlarda
anormal derecede kirli aktığını ve balıkların
öldüklerini ileri sürdü. Buradan su içen büyük ve
küçükbaş hayvanların da hastalandığını iddia
eden Coşkun, şöyle konuştu: “Valimiz Erdoğan
Bektaş’ın gerekli incelemeyi yapacağını ve
Cörmene çayının tekrar eski haline geleceğini
ümit ediyorum. Cörmene Çayı, Devrekani
ilçesinde başlayıp Daday, Azdavay, Pınarbaşı ve
son olarak Cide ilçesinde denize dökülüyor. İki yıl
öncesine kadar pırıl pırıl akan Cörmene çayı kir-
lendi. Çay simsiyah akıyor. Çayın üzerinde bir yağ
tabakası oluşmuş. Ölü balıklar kıyıya vurmaya
başladı. Bu yüzden Kastamonu’daki kamu ve yerel
yöneticilerden gerekli duyarlılığı bekliyoruz.”

Kastamonu da yıldırımın isabet ettiği çocuk ve
50 yaşında olduğu öğrenilen Memiş Yağcı vefat etti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ümit köyünde,
aniden bastıran yağmur altında evine gitmeye
çalışan 9 yaşındaki Nazlıcan Zariç'e, köy camisinin
yakınlarında yıldırım isabet etti. Küçük çocuk, olay

yerinde hayatını kaybetti.  Tosya ilçesine bağlı
Çukur köyünde, tarlasında çalışan Memiş Yağcı (50),
aniden bastıran yağmur nedeniyle bir ağacın altına
sığındı. Yağcı, ağaca yıldırım düşmesi sonucu olay
yerinde hayatını kaybetti. Yağcı'nın cenazesi, Tosya
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cörmene
Çayında balık

ölümleri

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ''Off
Road'' yarışları düzenlemek isteyen Ramazan
Kaya, otomobil ustalarının yardımıyla ''buggy'' adı
verilen çöl aracı üretimine başlayacağını bildirdi.
Kaya,  yaklaşık 30 yıl yurt dışında çalıştıktan sonra
memleketi Çatalzeytin'e döndüğünü belirterek,
ilçede motosiklet tamirciliği yapmaya başladığını
söyledi. Yurt dışındayken ''Off Road'' yarışlarla ilgili
faaliyetlerde bulunduğunu ve bu sporla ilgili yarış
düzenlemek amacıyla Çatalzeytin Off Road
Kulübü'nü kurduğunu aktaran Kaya, şöyle konuş-
tu: ''Off Road yapabilmek için ''buggy'' adı verilen
çöl aracının bir örneğini Antalya'dan getirttik. Bu
araca bakarak yeni araçlar üreteceğiz. Nasip olur-
sa Ramazan Bayramı sonrası motor, kalıp, demir
ve döşeme ustalarımız ile birlikte seri üretime
geçmek için çalışmalara başlayacağız. Çalışmaları
destekleyen arkadaşlarımızla birlikte güzel işlere
imza atacağımıza inanıyoruz. Çalışmaların
tamamlanmasıyla birlikte gelecek sezon ilçeyi
''Off Road'' yarışları ile tanıştıracağız. Bu spora
meraklı yerli ve yabancı sporseverleri bölgede en
güzel şekilde ağırlamak için güzergah haritası
çıkaracağız.'' ''Off Road'' aracının ilçede kısa sürede
büyük ilgi gördüğünü aktaran Kaya, şu ana kadar
7 sipariş aldıklarını söyledi.

''Off Road'' için
Çalışıyorlar

Yıldırım
Kastamonu'da 

2 can aldı



Zonguldak şehidini uğurladı
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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.

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.

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

31 Temmuz-6 Ağustos

Su, renksiz, kokusuz ve tatsız sıvı bir madde.
Hem insan vücudunda hem de dünyadaki bulunma

oranı eşit; %60-70'i (3/2'si) 
Bu oran yetişkin bir insanın vücut ağırlığının yaşına,

cinsiyetine, kilosuna bağlı olarak farklılık gösteriyor.
Örneğin yeni doğan bebeklerin vücudundaki su oranı %75'
iken yaşamın ilk 5 gününde %70'e inen su oranı, sonradan
yavaş yavaş azalarak bir yaşın sonunda yetişkindeki su oranı-
na yaklaşıyor. Erkeklerdeki su oranı kadınlara, şişmanlar za-
yıflara oranla daha fazla. Yaş ilerledikçe de vücut suyunda
azalma görülür. Tıpkı dünyamız gibi.

Buzulların erimesi, oksijenin azalması, canlı türünün
azalması, yağmur ormanlarının yok olmaya yüz tutması hep
suyla alakalı.

İnsan vücudundaki hayatiyetiyle suyun önemi şöyle ki;
Hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri hücreye taşımak,
Hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için

gerekli olan katı maddelerin çözünmesini sağlamak,
Hücrelerde metabolik faaliyetler sonucu oluşan atık

maddeleri boşaltım organlarına (böbrek, akciğer, deri,
sindirim kanalı) taşıyarak vücut dışına atılımını sağlamak,

Vücut ısısını dengede tutmak,
Kanın hacmini dengelemek,
Besinlerin sindirimine yardımcı olmak,
Beyin, omurilik gibi bazı organları dış etkenlerden koru-

mak, 
İnsanın küçük alem olduğunu düşündüğümüzde vücut-

taki su kaybının etkileri ise şöyle;
• %1: Susuzluk hissi, ısı düzeninin bozulması, performans

azalması,
• %3: Vücut ısı düzenin iyice bozulması, aşırı susuzluk

hissi,
• %4: Fiziksel performansın %20-30 düşmesi,
• %5: Baş ağrısı, yorgunluk,
• %6: Halsizlik, titreme,
• %7: Fiziksel aktivite sürerse bayılma,
• %10: Bilinç kaybı,
• %11: Vücut dirençsizliği, olası ölüm,
• %12: %97 oranında ölüm,
• %15: %100 ölüm.

Yetişkin bir insanın günlük su ihtiyacı 2500-2600 ml
kadar.  Suyun vücuda alımı ve atılımı bir denge içinde
oluşuyor. Vücutta normal sıvı hacminin korunması için
günlük sıvı alımının günlük sıvı kaybına eşit olması gerekiy-
or. Bu denge bozulduğunda hastalıklar ortaya çıkıyor.
Yemek yemeden aylarca yaşanabilir, ancak susuz sadece
birkaç hafta dayanılabilir. İnsan vücudunda su dengesini
düzenleyen (regüle eden) merkezler ve sistemler mevcut.
Şöyle ki;

Vücuda su alımı (Hidrasyon) : Vücuda besinlerle (1000
ml) ve içeceklerle (1200 ml) ağız yoluyla su alımına ekzojen
su kazanımı deniliyor. 

Vücuttan su kaybı (Dehidrasyon) : Vücuda alınan su,
idrarla böbreklerden (1500 ml kadarı), solunum havasıyla
akciğerlerden (500 ml kadarı), terleme yolu ile deriden (500
ml kadarı) ve gaita ile bağırsaklardan (100 ml kadarı) vücut
dışına atılıyor.

Yaklaşık on beş saat açlık ve susuzluk yaşayan bünyede
bir ayın sonunda detoks yapılmış kadar vücut temizleniyor.
Su ve gıda alımı dengeleniyor. Yani siz isteseniz de daha fa-
zla yiyemiyor, daha fazla su içemiyorsunuz.

İnsan küçük bir âlem.
Hem de çok güzel bir âlem.
Dengesi ve estetiği kendi içerisinde muazzam bir düzen-

le yürüyen bir düzen.
Düzeniniz bozulmasın dileğiyle, hayırlı ramazanlar.

BİR YUDUM SUDA HAYAT VAR

Nato Yolu Cad. No 11 Yukarı Dudullu / Ümraniye    Tel (0216) 420 74 89- Faks: (0216) 415 44 24      www.pasayapitasarim.com

Paşa Yapı Tasarım
İşinin Ustası 

Temiz toplum,
katılımcı birey

Duygu ve düşüncelerinizi. 
Görüş ve önerilerinizi bize yazınız.

info@istamonu.com

haber@istamonu.com

Hakkari'nin Geçimli köyündeki
karakola teröristlerce düzenle-
nen saldırıda şehit olan jandar-

ma er Metin Çevik'in cenazesi, Zongul-
dak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Metin Çevik'in (21) cenazesi, Ereğli
Devlet Hastanesi morgunun önüne
çıkarıldı. Burada dua edilmesi sırasında
bazı şehit yakınları sinir krizi geçirdi.
Şehidin 10 yaşındaki kız kardeşi Emine
Çevik (10), ağabeyinin askerde çek-
tirdiği fotoğrafı göğsüne astı. Şehidin
Türk bayrağına sarılı tabutu, konvoy
eşliğinde Ormanlı beldesindeki termi-
nal alanına götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze töre-
nine Milli Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz, Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, AK
Parti Zonguldak Milletvekili Özcan
Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekili
Ali İhsan Köktürk, Kastamonu Jandar-
ma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali
Çardakçı, 3. Jandarma Eğitim Tugay ve

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeki Es,
Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Kur-
may Albay Yalçın Enç, bazı belediye
başkanları, kaymakamlar ve vatan-
daşlar katıldı.

Terminal alanında İl Müftüsü Refik
Bulut'un kıldırdığı cenaze namazının
ardından şehidin cenazesi, askerlerin
omuzunda top arabasına taşındı. Ce-
nazenin top aracında taşınması sırasın-
da vatandaşlar terör örgütü aleyhine
slogan attı. Şehidin cenazesi, Ereğli
Belediyesi'nin cenaze aracına konu-
larak Başörendoğancılar köyüne
götürüldü. Burada anne Şehriban Çe-
vik'in oğlunun cenazesinin son kez
evine getirilmesini istemesi üzerine,
Bakan Yılmaz'ın talimatıyla şehidin
tabutu evine götürüldü. Helallik alın-
masının ardından şehidin cenazesi,
vatandaşların omzunda köy mezarlığı-
na kadar taşındı ve burada toprağa
verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
Mustafa Tosun, yaptığı açıklamada,
Havaalanı mevkiinde 0-18 yaş grubunda bu-
lunan 100 kimsesiz çocuğa hizmet vermek
üzere yapılacak ve bir idari hizmet binası ile
6 çocuk evinden oluşan kompleksin inşaatı-

na başlandığını belirtti.
Proje ile çocuklara koğuş ortamından

uzak, ev ortamını aratmayan hizmetler
sunulacağını aktaran Tosun, ''Amacımız
çocuklarımıza daha iyi hizmetler sunarak,
gereken ilgi ve sevgiyi verebilmek'' dedi.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Gençlik
Merkezi inşaatı ihalesinin 24 Ağustos'ta yapılacağını
bildirdi. Tunç, Ömertepesi futbol sahasının yanında-
ki arsaya yapılacak merkezin 3 bin metrekare kapalı alana sahip ola-
cağını belirtti. Merkezin içerisinde voleybol ve basketbol oynanabilecek
spor salonu, etüt ve çalışma odaları, küçük toplantı salonları, tenis kortu
ile gençlerin çeşitli sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği bölümlerin
yer alacağını anlatan Tunç, 1 milyon lira ödeneği hazır olan tesisin in-
şaatının kısa sürede tamamlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) eski Başkanı ve AK Parti
Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin,
İl Genel Meclis Başkanı Hüsnü Özcan’ı
ziyaret etti. TBMM eski Başkanı ve AK
Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali
Şahin, Karabük İl Genel Meclis Başkanı
Hüsnü Özcan ve görevine yeni atanan
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hakan
Eski’yi ziyaret ederek, çalışmalar
hakkında bilgi aldı. İl Genel Meclisi
Başkanı Hüsnü Özcan, “Kırsal alanda
bizde belediyelerin yapmış olduğu

çalışmaları yapıyoruz. Sizlerin destek-
leriyle KÖYDES projesiyle çok büyük
hizmetler yaptık. 7 yılda 72 milyon TL
para geldi ve tamamen köylere ak-
tarıldı. Bu yıl 5 milyon 250 bin TL para
bekliyoruz. 1.5 milyon TL daha para
sizin desteklerinizle geldi. Yol, su,
kanalizasyon işleri devam ediyor. Şuan
itibariyle yoğun bir çalışma halindeyiz.
Arkadaşlarımız ile uyum içerisindeyiz”
dedi. İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne
atanan Hakan Eski de, görevi ve Özel
İdare hakkında Şahin’e bilgiler verdi.

Safranbolu'da ata yadigarı konaklarını
restore ettiremeyen ailelerin, tarihi yapıları
ya sattıkları ya da daire karşılığı verdiği
bildirildi. Karabük Emlak Komisyoncuları
Derneği Başkanı Bünyamin Coşkun, ilçede
tescilli 2 bin kadar Türk evinin bulunduğunu,
bunların birçoğunun restore edilerek otel ya
da pansiyona dönüştürüldüğünü söyledi.
Bahçe içinde, çoğunlukla üç katlı, 6-8 odalı,
büyük aile ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış
ve estetik biçimde şekillendirilmiş konakları,
maddi durumu iyi olmayan ailelerin satmayı
tercih ettiğini anlatan Coşkun, şunları kay-
detti: "Safranbolu artık sadece ülkemizin
değil, dünyanın bildiği gözde turizm merke-
zlerinden biridir. Yılda 600 bin turist geliyor
ve konaklarda misafir ediliyor. İlçedeki
birçok konak devletin de yardımıyla restore
edildi. Ancak bir o kadar da restore edilmeyi
bekleyen konak var. Bu konakları maddi du-
rumu iyi olan aileler restore ederek turizme
kazandırıyor. Tarihi konakları, restore ettire-
cek maddi imkânı olmayanlar da binalarını
ya satıyor ya da birkaç daire karşılığı takas
ediyor. Konaklar konumuna ve büyük-
lüğüne göre 200 bin ile 2 milyon lira arasın-
da değişen fiyatlarda satılıyor. Konakları
satın alanlar restore ettirerek turizme
kazandırıyor.’’

Bartın, gençlik 
için adım atıyor

Sinop'ta Sevgi Evleri
Projesi kapsamında

yapılacak yeni evlerin
inşaatına başlandı

Zonguldak’ın Filyos beldesinde bulunan
bölgede Endüstri Bölge ilanı ve liman
yapım ihalesinin tamamlanmasının ardın-

dan hareketli günler başlayacak. Zonguldak’ın Fi-
lyos beldesinde yıllardır hayata geçirilmesi plan-
lanan Filyos Vadi Projesi’nde sona yaklaşılıyor. 20
milyon metrekarelik alanı kapsayan alan dört
bölge olarak serbest bölge ilanı
yapılmıştı.

Filyos Limanı arkasında bu-
lunan bölge için Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı koordi-
natörlüğünde gerçekleştirilen
kurul toplantısında endüstri
bölge olması için olumlu karar
çıkmıştı. Ulaşım alt yapılarından
hava, kara ve demiryolunun da
bölgede olanaklı olması pro-
jenin bölgeye gelecek olan
yatırımcıları umutlandırıyor.

Yerli ve yabancı yatırımcılar
ile Filyos Vadisi’nin yalnızca
Türkiye’ye değil, Karadeniz’in
kuzeyindeki ülkeler ile Balkan-
lar ve Ortadoğu’nun çıkış kapısı
olacağını aktaran Bilim Sanayi
ve Ticaret İl Müdürü Hayriye Göktaş, “Filyos Vadisi
20 milyon metrekarelik bir alanı kapsamaktadır.
Bunun 4 bölge olarak serbest ilanı yapılmıştı.
Son gelişme olarak yapılmıştı ki liman ağzındaki
birinci bölümü serbest bölge statüsünden
çıkartılarak endüstri bölge ayrılması için Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinatör-
lüğünde çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla
oluşturulan kuruldan olumlu karar çıkmış, Filyos

Liman arkası bölge endüstri bölgesi ilan
edilmiştir. Filyos Limanı ve arka sahasındaki
endüstri bölgesi için geliştirilen Filyos Vadisi Pro-
jesi ülkemizin gerçekleştireceği en önemli ente-
gre yatırımlardan biridir. Filyos Vadisi Projesi’nin
proje yerinin seçilme nedenleri arasında ulaşım
alt yapısının en başta iyi olması gelmektedir. Böl-

genin demiryolu imkanları vardır. Karayolu,
havalimanı vardır. Bu üç ulaşımın limanla ente-
gre olması halinde Filyos Bölgesi lojistik öneme
sahip bölge haline gelecek ve yatırımcılarımız
için cazip bir bölge olacaktır. Filyos Endüstri böl-
gesinin koordinasyon kurulundan olumlu kararı
sonra resmi gazetede yayınlanması için Bakanlar
Kurulu imzasına açılmak üzere Başbakanlığa
sevke edilmiştir. Önümüzdeki günlerde Endüstri

Bölgesi olarak resmi gazetede ilan edilecektir”
diye konuştu.
Lojistik Avantaj

Filyos Vadi Projesi ile gündeme gelecek olan
konut, içme suyu ve enerji ihtiyaçlarının planla-
malarının da şimdiden başladığını ifade eden
Müdür Göktaş, bölgenin Türkiye’ye lojistik avan-

taj sağlayacağını aktardı.
Endüstri bölgesinin ilanı ve li-
man yapım ihalesinin 2012
sonuna kadar Ulaştırma
Bakanlığı tarafından yapıla-
cağını belirten Müdür
Hayriye Göktaş, açıkla-
malarını şöyle tamamladı: “Fi-
lyos Projesi kapsamında
taşkın sulama, içme suyu ve
enerji amaçlı yedi baraj, sekiz
sel kapanı, altı hidro elektrik
santrali ve 20 bin 898 hektar
araziyi kapsayan sulama
tesisi bulunmaktadır. Bu
potansiyel düşündüğünde
Filyos Vadisi sanayi ve ticaret
alanında yeni oluşumlara, al-
ternatif merkez olma şansına

sahip bir bölgemiz olacaktır. Ayrıca bölgeye pro-
je ile birlikte lojistik rekabetçi bir konuma geçe-
cek bununda önemi şudur. Endüstri bölgesi ku-
rulduğu takdirde büyük işletmelerin yerli ve ya-
bancı işletmelerin oraya gelmesi ile beraber lo-
jistik bir avantaj elde edilecektir. 25 milyon ton
kapasiteli olan Filyos Limanı da Haydarpaşa’nın
yükünü alacak, Marmara Bölgesi’nin yükünü
alacak. 

Dünyanın çıkış kapısı olacak

Sevgi Evleri
inşaatına
başlandı

Konağını restore 
ettiremeyen, satıyor

Mehmet Ali Şahin, 
Özel İdare’yi ziyaret etti



haber@istamonu.com

E Başbakanlık Hazine Müste-
şarlığı ile Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği ortaklığında yürütü-
len tüm sigorta acenteleri ve si-
gorta eksperleri ile ilgili işlemleri 

yapma yetkisi Kastamonu Tica-
ret ve Sanayi Odası’na (KATSO) 
verildi. Kastamonu’daki sigorta 
acente ve eksperleri daha önce 
bu işlemlerini yapmak için Ço-

rum Ticaret ve Sanayi Odası’na 
gitmek zorunda kalıyorlardı di-
yen Kastamonu Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Halil Öztosun, 
Çorum’dan alınarak KATSO’ya 
verilen bu görevi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Cihan Cılbırcıoğ-

lu’nun yürüteceğini belirtti. Öz-
tosun, “Sigorta acente ve eksper-
leri, her türlü trafik kazalarında 
poliçe kesiyor. Bizim yaklaşık 
iki yıllık çabalarımız sonucunda 
bu işlemler Çorum’dan alınarak 
odamıza verildi” dedi.

Sigortacılık İşlemleri Yetkisi Katso’ya Verildi 
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31 Temmuz-6 Ağustos

Kablo pazarlama devi 
iZMAK imalata başlıyor
İZMAK yönetim kurulu başkanı Çatalzeytinli İşadamı İzzet Açıkgöz
Gazete İSTAMONU’ya İZMAK’ın gelişim sürecini ve hedeflerini anlattı

Geçmiş yıllardaki tecrübelerinden ve piyasadaki
eksikliklerden yola çıkarak 2000 yılında Elektrik
ve Kablo sektöründe hizmet vermek amacıyla,

İZMAK KABLO ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ni kurduk-
larını söyleyen İzzet Açıkgöz, ”İlerleyen yıllarda sek-
tördeki değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet-
lerimizi geliştirip, günün şartlarına göre uyarladık.
Amacımız, değerli müşterilerimize her geçen gün
genişlettiğimiz ürün çeşitleriyle hızlı, esnek, güvenilir,
kaliteli ve uygun fiyatlarla hizmet vermektedir” dedi.

Hedeflerinin ''doğru hizmet, doğru zaman,
doğru fiyat'' felsefesiyle müşterilerini memnun

edebilmek olduğunu belirten
Açıkgöz, şirket prensibinin

gerektirdiği sorumlulukla, “Ayrıca her türlü özel kablo,
elektrik ve otomasyon ürünleri için bizimle irtibata
geçilmesi; yardımcı olabilmemiz ve tanışabilmemiz
açısından da bizim için ayrı bir önem taşımaktadır”
şeklinde konuştu.  “Küreselleşen dünyadaki teknolojik
ve sektörel değişimlere kayıtsız kalmayan, global
gelişmelere açık olan firmamız: İZMAK KABLO & ELEK-
TRİK, istikrarlı bir şekilde her geçen gün ürün yel-
pazesini ve müşteri portföyünü genişleterek
büyümesini devam ettirmektedir” diye devam eden
Açıkgöz, PHILIPS, SIEMENS, SCHNEIDER gibi 36 farklı
dünya markasının bayiliğini yürüttüklerini ve şimdiki
hedeflerinin kablo ve otomasyon ürünlerinin imalatını
yapmak olduğunu açıkladı.

Taş baskı kursunu bitirdikten sonra
ortak olarak bir işletme kuran 3 kadın,
Amerika, Fransa ve İtalya'ya taş baskı
ürünler ihraç ediyor 

Kastamonu'da Kefeli yokuşunda bu-
lunan bir el sanatları dükkanını işleten
Hacer Keloğlu (49), Nurdan Kadem (42)
ve Pınar Okudan (36), iş yerlerindeki
ürünlerine taş baskı yapıyorlar. Halk
eğitim merkezinin düzenlediği kursta
tanışan 3 kadın, yaptıkları ürünleri yurt
içinin yanı sıra yurt dışına da satıyor.

İşletmecilerden Hacer Keloğlu, yap-
tığı açıklamada, arkadaşları ile ev
ekonomisine katkıda bulunabilmek için
neler yapabileceklerini düşündüklerini

belirterek, birlikte iş yeri açma kararı
verdiklerini söyledi. Keloğlu, 2 arkadaşı
ile taş baskıyı öğrenmek için el sanatları,
taş baskı kursuna gittiklerini, kurs so-
nunda dükkan açtıklarını söyledi.
Keloğlu, şöyle konuştu: ''Ben daha önce
makine nakışı yapıyordum. Taş baskı
merakı başladı. 2 arkadaşımla biraraya
geldik ve taş baskıyla neler yapabiliriz
diye düşünmeye başladık. Eskiden
sadece sine bezi, sofra bezi yapılıyordu.
Biz 3 kadın el ele verip çanta, bluz,
yastık, plaj çantaları, küçük fiskos masa
örtülerine taş baskı uyguladık. Taş
baskıyı Amerika, Fransa, İtalya'ya gön-
deriyoruz. Yurt içinde ise başta İstanbul

ve Ankara'ya gönderiyoruz.

''Eşlerimize az da olsa katkı
sağlamaya çalışıyoruz''

Taş baskı işinin zahmetli ve yorucu
olduğunu söyleyen Keloğlu, ''Bu işi ya-
parken sevmeniz çok önemli. Ben taş
baskıya aşığım. Benim için her desenin
ayrı bir yeri var. Buradaki yaptığımız işte
birçok kişi evine ekmek götürüyor. Biz
taş baskıyı yapıyoruz, hazırlıyoruz, yıkıy-
oruz, bir sürü aşaması var. Bunları yaptık-
tan sonra evlerde oturan bayanlar tırnak
bağı dediğimiz yüzde 100 pamuk doğal
iplikten tırnak bağıyla yapıyorlar. Evler-
ine az da olsa katkı sağlıyorlar'' dedi.

Kastamonulu 
kadınlardan 

ihracatta başarı
Kastamonu'da şeker fabrikasının özelleştir-

ilmesinden endişe eden üreticinin şeker pancarı
ekiminden vazgeçtiği, bu durumun da pancar eki-
mini yüzde 40 azalttığı bildirildi.

Taşköprü Ziraat Odası başkanı Murat Çelik, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıllara
göre şeker pancarı ekiminde büyük bir düşüş
yaşandığını belirterek, ''Kastamonu Şeker Fab-
rikası'nın özelleştirilmesinin gündemde olması ne-
deniyle üreticide güvensizlik oluştu. Üretici,
(fabrika kapanırsa malım elimde kalır) diye
düşündü. Bu da pancar üretiminde yüzde 30-40'lık
bir düşüşe neden oldu'' dedi.

Bu yaklaşımın doğru olmadığını, fabrikanın
henüz özelleşmediğini, özelleştirildiği takdirde ise
yapılan anlaşma gereği üreticinin elinde ürününün
kalmayacağını anlatan Çelik, pancar ekiminin
devam etmesi gerektiği konusunda üreticileri
tavsiyelerde bulunduğunu bildirdi.

Çelik, şeker pancarı ekiminin azalmasının
bölgede hayvancılık potansiyelini de düşüreceğini
savunarak, pancar küspesinin hayvancılık için elver-
işli bir ürün olduğunu, hayvancılıkla uğraşanların
yem giderinin yüzde 80'inin pancardan
karşıladığını belirtti.

Şeker pancarı üretiminden vazgeçen çiftçinin,
buna alternatif olarak yem bitkileri, yonca, korunga
ve mısıra yöneldiğine dikkati çeken Çelik, ancak bu
ürünlerin pancar kadar getirisinin olmadığını ve
hayvancılık için pancar üretiminin daha cazip
olduğunu söyledi.

Çelik, geçtiğimiz yıl 105 bin olan pancar
rekoltesinin, bu yıl 65-70 bin ton civarında ol-
masının beklendiğini kaydetti.

Dünyada sadece 4 adet, Türkiye’de ise tek
olan lüks tekne, Kastamonu’nun Cide ilçesinde
tamamlanarak denize indirildi. Cideli işadamı
Orhan Gümüş, Cide Baldeniz Tersanesi’ne 1
milyon 500 bin TL’ye lüks gezi teknesi yaptırdı.
Dünyada 4 adet ve Türkiye’de tek olan tekne,
ticari amaçla hizmet verecek. Lüks tur tek-

nesinin yapımında ise 16 kişi istihdam edildi.
11 ayda tamamlanan 25 metrelik lüks gezi tek-
nesi, hafta sonu denize indirildi. Ticari amaçlı
lüks yatın Kastamonu’da yapıldığını belirten
işadamı Orhan Gümüş, lüks tekneyi Cide’de
yaptırarak kendi ilçesinin ekonomisine katkı
sağlamak istediğini söyledi.

Dünyada sadece 
4 tane olan tekne 

Kastamonu’da 
yapıldı

Pancar ekimi 
yüzde 40 azaldı 

Tosya Kaymakamlığı'nda Kastamonu Valisi Er-
doğan Bektaş'ın başkanlığında yapılan ihaleye, Kay-
makam Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Kazım
Şahin, İl Özel İdare Müdür Yardımcısı Mehmet
Bekar, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı-Mesut
Güvercin, Tosya OSB Bölge Müdürü Nihat
Küçükkasap ve OSB-Sekreteri Ali Sütçü katıldı.

Vali Bektaş, ihale öncesinde yaptığı konuşmada,
iki katılımcının olduğu ihalede tekliflerin değer-
lendirilmesinin ardından ihaleye alan firmanın belli
olacağını söyledi.

En kısa sürede Tosya OSB'nin altyapısını sanayi-
cilerin işlerini görebileceği hale getirmek istedik-
lerini vurgulayan Bektaş, ''İşin bu aşamaya
gelmesinde katkı sunan herkese teşekkür ediyo-
rum'' dedi.

İhaleyi kazanan firmanın, tekliflerin değer-
lendirilmesinden sonra açıklanacağı bildirildi.

İhaleye Mehmet Civelekoğlu ve Ahmet Genç'e
ait firmaların katıldığı öğrenildi.

Tosya Organize
Sanayi 
Bölgesi'nin
(OSB) altyapı
ihalesi yapıldı
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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
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“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)

31 Temmuz-6 Ağustos

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip bir-
birinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız,
gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah,
sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 46)

"Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Bir-
birinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz.
Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz." (Müslim İhya'u Ulum'id-
Din Huccetü'l-İslam, İmam Gazali, cilt. 2, s.407)

l Halı, koltuk, elbise üzerine yağ mı
damladı? Panik yapıp, deterjana saldır-
mayın! Çünkü deterjan leke olan bölgenin
rengini açıp renk dokusunu bozacaktır.
Bunun yerine yağ lekesinin üzerine kar-
bonat dökün ve üzerini hafifçe ıslayın. 1-2
saat bekledikten sonra silin. Yağ lekesin-
den eser kalmayacaktır. Zira suyla birleşen
karbonat yağları söküp atan doğal bir
sabun haline gelir.

l Banyo terlikleriniz ister tahta ister plastik
olsun üzerine karbonat dökün ve öyle duş
alın. Hem terlikleriniz hem de ayaklarınız
rahat edecek. Bu yolla tahta takun-
yalarınızın ömrü uzayacağı gibi kimyasal
temizleyiciler, cildinizden uzak tutmuş
olacaksınız.

l Ağız sağlığı ve diş bakımı için de karbonat
çok önemlidir. Akşamları yatmadan önce
1'e 1 oranında tuz ile karıştıracağınız kar-
bonat ile dişlerinizi fırçalayın. Diş çürük-
lerinde yerleşip yaşayan ve vücudu
kansere hazırlayan bağışıklık yokedici
virüslerin iki düşmanından birisi karbonat-
tır. Sabaha kadar ağzınızda ve diş-
lerinizdeki bakteri ve virüsler karbonat ve
tuzun etkin temizleyiciliği ile tamamen
temizlenmiş şekilde uyuyacaksınız. Ayrıca
ağız ve diş kokuları da önlenmiş olacaktır.

İstanbul, tarih boyunca gelişmesini siyasi, iktisadi ve
kültürel gelişmelere elverişli müstesna coğrafi konumu-
na borçludur. Tarih boyunca defalarca kuşatılmış, birçok
millet tarafından da işgal edilmeye çalışılmış olan İstan-

bul, farklı kültürlere de kucak açmıştır. 1453 yılında Osmanlı
padişahı II. Mehmed tarafından İstanbul’un fethi, yeni bir
çağın açılışı olarak da nitelendirilmiştir. Sadece Osmanlılar,
Türkler ve İslâm dünyası için değil, Avrupalılar, hatta dünya
tarihi bakımından da önemli hâdiselerin dönüm noktası
kabul edilen bu fethin, Osmanlılar ile gayr-i Müslimler
arasındaki ilişkiler yönüyle de değerlendirilmesi gerekir.

İstanbul'un fethini takip eden günlerde, karışıklıklar ön-
lendikten sonra, Padişah, saklananların ortaya çıkarıl-
malarını, herkesin şehirde serbest dolaşabilmeleri için
gerekli tedbirin alınmasını emretmiştir. Ayrıca, kaçanların
geri dönebileceklerini ve halkın hangi dinden olursa olsun
dinleri ve gelenekleri gereğince yaşayışlarını sürdürebile-
ceklerini ilân etmiştir. Bunun üzerine gizlenenler ve
Galata'ya sığınanlar yerlerine dönmüşlerdir. Esirlerin de İs-
tanbul'a yerleşmelerine imkân hazırlanmış ve onlara evler
tahsis olunmuştur. Fatih Sultan Mehmet şehirde derhâl imar
faaliyetine girişmiş, cami ve mescit sayısının arttırılması ve
Müslüman mahallelerin oluşması ile de meşgul olmuştur.
Bunun yanında, Hıristiyan halkla da meşgul olup, kiliseler-
den ayakta olan yıkılmamış ve faal olan bir kısmını onlara
bırakmıştır. Zira fetihten sonra şehrin içindeki kilise
ve manastırlardan 

ancak bir ikisine ilk
ihtiyaçlar için el konulmuştur. Bir kısmı da zat-

en harap hâlde olduklarından, öylece bırakılmışlardır. Mev-
cut kiliselerin ise tamir edilmek suretiyle kullanılmalarına
izin verilmiştir. 

“Osmanlı döneminde İstanbul’da diğer din mensu-
pları, özellikle Yahudi ve Hıristiyanlarla, Müslümanlar
bazı mahallelerde iç içe, yan yana yaşamışlardır.” 

İstanbul'da dinî cemaatlerin yerleştikleri semtlerin, o dinî
cemaatin dinlerine göre mahalle adı olarak verilmiş
olduğunu Fatih Vakfiyesinden öğrenmekteyiz. "Edirneli
Yahudiler Mahallesi" bunun en belirgin örneğidir. Gerçi İs-
tanbul'da hem Hıristiyan ve Yahudilerin, hem de Müslüman-
ların bir arada oturdukları mahallelerin daha Fatih devrinde
var olduğunu bu vakfiye bize açıkça göstermektedir. Hatta
Fatih’in Müslümanlar için Vakıf eserler yaptırdığı gibi; Hıris-
tiyanlar için de kilise yaptırarak vakfettiğine dair şu ifade; şe-
hir halkının tüm ihtiyaçlarını yöneticilerin dikkate aldıklarına
güzel bir örnek olsa gerektir: "Seyyidi Ali Mahallesinde olan
keniseyi Vakf buyurup evkâf-ı şerifelerine ilhak buyur-
muşlardır." (M. Şeker, “Fatih Vakfiyesine Göre XV. Yüzyıl Os-
manlı Sosyal yapısı”, Belleten, 1994, C. LVII, S. 219, s. 505).

Osmanlı döneminde İstanbul’da diğer din mensupları,
özellikle Yahudi ve Hıristiyanlarla, Müslümanlar bazı mahal-
lelerde iç içe, yan yana yaşamışlardır. Fatih’in 1470 yılında
yazdırdığı vakfiyesinde; Müslümanlardan ayrı olarak gayr-i
Müslim halktan da söz edilmektedir. Vakfiye’de, Müslüman-
ların köylerinden, Müslüman ve gayr-i Müslimlerin karışık
yaşadıkları köylerden ve sırf gayr-i Müslimlerin köylerinden
bahsedilmektedir. Meselâ, Çorlu nahiyesine tâbi köyler
sayılırken bu gayr-i Müslim köylerin isimlerinin bile eski ad-
ları ile zikredildikleri görülmektedir. Bu arada, özellikle Yahu-
di isimleri ile Müslüman isimlerinin benzerlikleri sebebiyle
birbirleriyle karışmaması için Vakfiye’de farklı imlâ kul-

lanıldığını
görmekteyiz. Meselâ; Musa ke-

limesi, Müslümanlar için sin'le yazılırken Yahudiler
için sad'la yazılmaktadır. Bu örnekleri arttırmak mümkündür. 

“Kanuni devrinde de Belgrad'ın alınmasından sonra,
Yedikule yakınlarındaki Belgrad kapısına Sırplar yer-
leştirilmiştir.”

Nüfus artışı II. Bayezıd ile Kanunî Sultan Süleyman za-
manlarında daha da hızlanmış, ancak bu dönemlerde Müs-
lümanlardaki artış sebebiyle Türkleşmede de gözle görülür
bir ilerleme kaydedilmiştir. Buna rağmen XVII. yüzyılın or-
tasında nüfusun çoğunluğunun ikamet ettiği İstanbul
surlarının içinde yalnızca Türkler bulunmuyor, aynı zamanda
Rum, Ermeni ve Yahudiler de oturuyorlardı. Yavuz Sultan Se-
lim (I. Selim) ve Kanuni Sultan Süleyman'ın fetihleri sonucu
başkente zanaatkâr veya sanatkârlar ya kendi istekleri ile
gelmişler veya getirilmişlerdir. Meselâ II. Bayezıd tarafından
Moldovyalılar, I. Selim tarafından da Tebriz ve Kafkasya'nın
belli bölümlerini fethettikten sonra seramik sanatçıları ile
aynı şekilde Suriye ve Mısır'dan da yine zanaat ve sanatçılar
İstanbul'a sevk edilerek yerleşmelerine imkân sağlanmıştır.
Kanuni devrinde de Belgrad'ın alınmasından sonra, Yedikule
yakınlarındaki Belgrad kapısına Sırplar yerleştirilmiştir. XVI.
yüzyılın ortalarında İspanya'dan Müslümanlardan bir grup
Galata'ya gelmişlerse de burada tutunamamışlardır. Buna
rağmen, İstanbul'un cazibesi Müslüman, Hıristiyan ve
Yahudileri buraya çekmiştir. Nitekim Selânik ve Safed
Yahudileri; Tokat, Sivas, Kayseri, Bursa ve Amasra Ermenileri
ile Mora ve Adalar Rumları İstanbul'a gelip yerleşenlerden
bazılarıdır. 1550'li yıllarda Sinan Paşa'nın özel hekimi Vil-
lalon'lu Cristobal Osmanlı başkentinde 40.000 Hıristiyan,
4.000 Yahudi, 60.000 Türk evi ve bunların dışında da 10.000
banliyö evi bulunduğunu haber vermektedir (Mamboury’-
den aktaran Şeker 2005: 126). Bu durumda Müslümanların
oranı % 57.7, gayr-i Müslimlerinki ise % 42.3 olarak görün-
mektedir. Bu oran, üç aşağı beş yukarı böylece on dokuzun-
cu yüzyıla kadar devam edip gitmiştir (M. Şeker, Anadolu’da
Bir arada Yaşama Tecrübesi, 3. Baskı, Ankara 2005, s. 126).

Buraya kadar ortaya koy-
maya çalıştığımız örneklerden
yola çıkarak Osmanlı toplum
hayatında, Müslümanlarla
gayr-i Müslimlerin ilişkilerinin
sonuçlarını şöylece özetlemek

mümkündür:

Osmanlı toplumunda, Müslümanların gayr-i 
Müslimlerle ilişkileri
l Osmanlı toplumunda yaşayan Müslümanlarla gayr-i

Müslimler birbirlerine komşu köyler oluşturdukları gibi,
içinde bir arada yaşadıkları şehirler de kurmuşlardır. Bu
şehirlerde ortak müesseseler vücûda getirerek bunlar-
dan birlikte yararlanmışlardır. 

l Ya aynı mahallede yan yana oturmuş, ya da komşu ma-
hallelerde oturarak komşuluk ilişkilerini sürdürmeyi ter-
cih etmişlerdir. Aynı çarşıdan alış verişlerini yapmışlar,
aynı imaretten yiyip içmişler ve aynı sebilden susuzluk-
larını gidermişlerdir. 

l Aynı mabette ibadet etmedikleri halde, birbirlerinin
havrasına, kilisesine ve camiine saygı gösterip Musevi’nin
Cumartesi tatili, Hıristiyan’ın Pazar ayini ve Müslüman’ın
Cuma namazı Osmanlı toplumunda yaşayanların alışmış
oldukları töreleri ve gelenekleri arasında kabul görmüş
ve hayat tarzı olarak yüzyıllarca yaşana gelmiştir. Hatta
ortak ziyaretgâhlar çok zaman aynı anda ziyaret edilmiş,
kutsal mekân kabul ettikleri türbelerde bir arada bulun-
maktan kaçınmamışlardır. 

l Osmanlı toplumunda ister Müslüman, ister gayr-i Müslim
olsun, insanlar, aralarında halledemedikleri hukuki
davalarını "kadı"lara götürüp kadıların adaletine
güvendiklerini göstermişlerdir. Davalarının Müslümanlar-
la aynı mahkemede görülmesini istemelerinden de bu
anlaşılmaktadır. Bu mahkeme kayıtlarındaki belgelerde
görüldüğü gibi, bir gayr-i Müslimin şikâyeti ile davaları
görülen bir Müslüman, kendi aleyhinde dahi olsa kadının
verdiği karara razı olmuş ve hüküm yerine getirilmiştir.

l Yerine göre bir Müslümanla, bir gayr-i Müslim kadın
evlenmiş ve aile ortamında mutlu bir yuva kurmuşlardır.
Çoluk çocuk sahibi olup, bu toplumda bir arada yaşa-
manın en güzel örneğini vermişlerdir. Onun için yalnız
giyim kuşamında değil, mimarisinde, folklorunda olduğu
gibi; mutfağında, çardağında, damında ve avlusunda da
ortak özellikler taşıyan bir hayatın içinde ömür sürüp git-
mişlerdir.

l Bayramlarında, eğlencelerinde bir araya gelen ve günde-
lik hayatlarındaki çeşitli ihtiyaçlarını birbirlerinden karşıla-
mak suretiyle birlikte yaşayan Müslümanlarla gayr-i Müs-
limler, böylece aynı musiki nağmelerinden aldıkları zevki
paylaşmışlardır. Bu arada sevdiklerini kaybettiklerinde de,
tıpkı zevk ve eğlencelerinde olduğu gibi, keder ve üzün-
tülerinde de ortak olmaktan çekinmemişlerdir.(Şeker,
Anadolu’da Bir arada Yaşama Tecrübesi, ss. 181–182)

“Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilin-
den kendini güvende hissettiği kimsedir” 

Tarihten günümüze intikal eden bir arada yaşama
tecrübesiyle Müslümanlar, böylece sadece kendi çocukları-
na değil, gelecek kuşaklara da örnek olmuşlardır. Türk-İslam
kültürünün tarihsel tecrübesinde de görüldüğü gibi insanın
haysiyet ve onurunu koruyarak insanca, mutlu ve huzurlu
bir şekilde yaşayabilmesinin yolu; sevgi, ilgi, bağlılık,
birlik,beraberlik ve güven ilkeleri üzerine inşa edilen bir
toplumun yaratılmasından geçer. İnsanlar arası ilişkilerin
sadakat, samimiyet ve güven üzerine kurulduğu toplumlar,
geçmişi doğru değerlendirip geleceğe cesaretle bakabilirler.
Üyeleri arasında birlik,beraberlik, samimiyet, güven ve
toplum içinde bir arada yaşama tecrübesinin yaratılıp
yaşatılamadığı ya da ortak kültürel mirasın gelecek kuşak-
lara aktarılamadığı toplumlar ise, güvensizlik ve kaosla mü-
cadele etmek zorunda kalırlar. Böyle toplumlar geçmişten
ders almayı başaramadıkları için gelecek hakkında doğru
bir öngörüde de bulunamazlar. Esasen insanlarının geçmiş

ile gelecek arasında güvenli bir bağ kurmakta zorlandığı bir
toplumun coğrafi varlığından söz edilse bile, toplumsal,
kültürel varlığı, başka bir ifadeyle, istiklal ve istikbali
tehlikede demektir. Bu çerçevede, Hz. Muhammed’in Müs-
lüman tanımında öne çıkan temel kavramlardan birinin
güven olması, bireysel ve toplumsal huzur, güven ortamının
varlığının, toplumların sosyokültürel bütünleşmesi ve
bekası için ne denli önemli olduğunu göstermektedir: “Müs-
lüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden kendini
güvende hissettiği kimsedir”. Dünyamızın her zamankinden
çok huzur ve güvene ihtiyaç duyduğu bugünlerde, Hz.
Peygamber’in Müslüman tanımını, bir kez daha, tarihsel ve
kültürel tecrübemizle birlikte düşünmeli ve tarihin tekerrür
etmemesi için ondan gereken dersleri çıkarmakta gecik-
memeliyiz.

Kültürümüzde bir arada
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Günün Menüsü: Çömlekte Dermason
Fasulye, Bulgur Pilavı, 

Köz biberli karnabahar salatası, Cacık

Çömlekte Dermason fasulye (6 Kişilik)

Reis Dermoson Fasulye
2 soğan
500 gr Kuzu eti
2 Sivri biber
1 yemek kaşığı domates salçası
30 gr tereyağı
1 domates
Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Hazırlanışı

Fasulyeleri bir gece önceden suda
bekletin. Ertesi gün diri kalacak şek-
ilde haşlayıp suyunu süzdürün. Çöm-
lek ya da toprak güvece ince doğran-
mış soğan, kuzu eti,  salça, küp
doğranmış domates, sivri biber,
tereyağı, tuz karabiber ve kırmızı pul
biberi ilave edip harmanlayın. Üzer-
ine haşladığınız fasulyeleri suyuyla
ilave edip 170 Derece ayarlı fırında 30
dk. pişirin.

Karbonat Mucizesi 
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Gebze’de Yıldızlı Yaşam İçin

Kalite İnşaat Güvencesiyle

"iki öğün yiyin, taham
üzerine taham yemeyin,
yemekleri karıştırmayın,

doymadan kalkın, sıcak
yemeyin, soğuk yemeyin,

geç yemeyin erken yemeyin"

Ramazan 
yorgunluğuna 

pratik öneriler
Halsizim, yemek yemek

istemiyorum, ne kadar
uyusam da uykumu
alamıyorum... Ramazanda
çok duyduğumuz

şikâyetler bunlar. Peki, bu
halden kurtulup, Ramazan'ı

zinde geçirmek için ne yapmalı?
Uzun süre aç ve susuz kalmanın etk-
isiyle ortaya çıkan Ramazan yorgun-
luğundan küçük değişikliklerle
mümkün.

Ramazan ayının iki haftasını
geride bıraktık. Bünyemiz orucu
yavaş yavaş sindirdi. Aç kalmaya
alıştı. İlk günlerdeki yoğun açlık hissi
yerini yorgunluk ve halsizliğe
bıraktı. Uzun günlerde açlıkla bir-
leşen aşırı yorgunluk hissinden kur-
tulmak için ne yapılabilir? Ahmet

Maranki’nin gün boyu süren bitkin-
liği üzerimizden atmak için pratik
önerileri var. Maranki’ye göre iftar
yemeğinden sonra zencefilli limonlu
çay içmek yorgunluğu üzerimizden
atmak için birebir.

Yorgunluğu atmak 
için bitki çayları 
ve şerbet içilebilir

Ahmet Maranki, iftardan sonra
soğuk ya da sıcak içilen zencefilli
limonlu çayın yavaşlayan metaboliz-
mayı yeniden hızlandıracağını
söylüyor. Maranki, bitkinlik hissini
azaltabilmek için neler yapılabile-
ceğini anlatıyor: Çeşitli bitki çayları,
şerbet, özellikle de demirhindi şer-
betini öneriyorum. Bir tutam funda
yaprağı, biberiye, kekik hepsinden
birer çimdik kaynamış suda biraz
bekletilip içilmesi metabolizmayı hı-
zlandırır.  Bunların dışında kan şek-
erini yükselteceği için meyve
kompostosu içilebilir. Yoğurt, soğuk
çorba, cacık sahur hariç yoğun mik-
tarda tüketilebilir. Suyun dengeli
içilmesine de çok dikkat edilmeli. İn-

sanlar sıvı tükenmeyi unutuyorlar.
Sahurda çok su içiyorlar. 1,5 lt iftar-
dan sonra, 1 litre de sahurda
tüketilen su yorgunluk hissini azal-
tacaktır. Eğer vakitleri uygunsa öğle-
den sonra 1-2 saat de uyunmalı.

Sahura erken kalkılmalı
Sahura geç kalkıp ezana yakın

yiyip hemen yatmak mide kayna-
ması yapar. Yarım saat önce kalkıl-
malı. Doğal sebzeler, doğal gıdalar
tüketilmeli. Mayalı gıdaların
köpürme yapabileceği unutulma-
malı. Kolalı içecek ya da siyah çayı
çok içmek yerine yeşil çay tercih
edilebilir. 

Sıcak havalar bahane değil
Ahmet Maranki, Ramazan ayın-

dan eskisinden daha sağlıklı bir şek-
ilde çıkmanın mümkün olduğunu
söylüyor: "Ramazan ruhsal ve duy-
gusal iyileşme sağlıyor. Çünkü bu
ayda ruhsal durumumuzu gözden
geçiririz. Önemli olan oruçta kişinin
yemeğe birçok şeye ayırdığı vakti
kendi ruhsal arınmasına ayırmasıdır.
Ruhsal durumuna, eşine dostuna, if-
tarda görüşmeler, gündüz yapılan
mukabeleler, hanımların bir araya

gelmesi bunların hepsi sosyal olarak
birlikte olmanın getirdikleriyle duy-
gusal olarak iyi hissetmemizi sağlar.
Eğer oruç bizim için bunu ifade et-
miyorsa kişi hep yemek düşünüy-
orsa zorlanması normaldir. İşte o
yüzden insanlar "Nasıl tutacağım?"
diyorlar. Tam tersi eğer biz isteyerek
ve ruhen buna hazırlayarak tutarsak
çok başarılı bir oruç geçiririz. Tam
tersi sağlıktır oruç.

Ağız kokusu için 
sahurda karanfil

Mide bulantısından da Ramazan
ayında birçok kişi şikâyet eder. Vü-
cuttan toksin atıldığı için bu mide
bulantısı normaldir. Ancak bulantı
hissi için yapılacaklar elbette var.
"Nane, rezene, zencefil... Nane ve
rezene iftardan sonra birlikte içilsin.
Mide bulantısını düzeltecektir. Toz
zencefil hem yemeklerde
tüketilebilir hem de bir bardak suda
sahurdan sonra içilebilir. Ağız
kokusu şikayeti olanlar da sahurda
yemek yemeden önce 1 tane karan-
fil çiğneyebilirler."
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Ramazan önemli, nasıl bir arabanın aylık
yıllık bakımı varsa bedenin de bakımı ol-
malı, işte bu bakım yılda 1 ay aç kalma

yani Ramazan ayında mümkün oluyor. Oruç
tutmayı günümüzün detoksu gibi düşünebili-
riz tabii ki bir farkla sadece bedensel değil
ruhsal açıdan da bir arınma bir yenilenme
dönemidir onbir ayın sultanı Ramazan.

Ramazan boyunca yapılması gerekenleri
Ahmet Maranki bizler için özetledi:

1- Günde iki öğün yiyerek tam da Peygam-
berimizin dediği gibi beslenmek önemli

2- Sahurda katı yiyecek ağırlıklı bir sofra ter-
cih edilmemeli, bol su içilmeli, balla tat-
landırılmış bitki ve meyve çayları bol bol
tüketilmeli

3- Fazla proteinli şeyler yenmemeli
4- Mevsim meyvelerinden yapılan hoşaf ve

yaz mevsiminin en sulu meyvesi karpuz
bol bol tüketilmeli

5- İftarda ve sahurda maydanoz, roka gibi se-
bzeler eşliğinde serin yoğurt çorbası gibi

çorbalar tercih edilmeli
6- Birkaç dilim kepekli ekmek, keçi peyniri ve

haşlanmış yumurta tüketilebilir.
7- Midede yanma varsa kişniş ve meyankökü

kullanılmalıdır.
8- Orucu açarken içilen su ılık olmalı, hatta

ballı su olursa daha iyi olur.
9- İçilen ılık suyun ardından biraz beklendik-

ten sonra çorba içilmesi bedenin sağlığı
açısından önemli

10- Mümkünse kepekli pide yenmelidir.
11- Ramazanda tatlı yemekten önce ya da

yemekten çok sonra, 1-2 saat sonra yen-
melidir.

12- iftar sonrası yine balla tatlandırılmış bol
bol bitki çayları içilmeli, hurma, fındık ceviz
gibi kuru yemişler de aralarda atıştırmalık
olarak tüketilmelidir.

13- Et, pilav gibi karbonhidrat ve proteini bir-
birine karıştırarak yenmemeli

14- Teravih namazından sonra kesinlikle
yemek yemeyin, meyve yiyin veya bitki
çayı için

15- Suyu yemekten önce ve sonra için

Ramazan
boyunca iftar ve

sahurda nasıl
bir beslenme

planı
izlenmeli,

Ahmet Maranki
tüm Gazete 

İstamonu
okurlar için 

özetledi

Hurma, Ramazan aylarında iftar sofralarımızdan
eksik etmediğimiz, ancak daha sonra gereken
önemi vermediğimiz Vitamin ve mineral
madde bakımından hayli zengin olan hurma,
tepeden tırnağa bütün vücuda faydalı, tek
başına “öğün” yerine geçen ve birçok rahatsı-
zlığı önleyen çok önemli bir meyve. 

Sıcak iklim bitkisi olduğu için “Çölden gelen şifa
kaynağı” olarak bilinen, vitamin ve mineral
bakımından oldukça zengin olan hurma, tek
başına besleyici özelliği olan olağanüstü bir
meyvedir. Suudi Arabistan
başta olmak
üzere Mısır,
Irak, İran ve
Cezayir gibi
ülkeler, en fazla
hurma üreten
ülkelerdir. Ra-
mazan ayında
tüketimi daha da
artan hurmanın
günümüzde her
mevsim bulun-
abildiği belirtilerek,
aralıksız olarak
tüketilmesi önerilir.

Kışın yaprağını dökmeyen hurmada, B1, B2, A ve
C vitaminin yanında; protein, sodyum, pota-
syum, kalsiyum, magnezyum, demir, kükürt,
fosfor ve klor bulunur. Bir kişinin her gün en
az 6-7 hurma yemesi önerilir.

Bol miktarda kan yapımı sağlar. Gıda değeri çok

yüksek olduğu için bedenen ve zihnen
yorgunluk çekenlere, hastalıktan zayıf
düşmüş olanlara önerilir. Hurma bademle bir-
likte yenilirse, meniyi çoğaltır. Vücuttaki şeker
oranını ayarlayan tek meyvedir. Anne karnın-
daki çocuğun gelişmesini sağlar. 

Besleyici, kuvvetlendirici, göğsü yumuşatıcı,
kanı inceltici ve cinsel gücü artırıcıdır.

Hasat zamanı: Sonba-
harda

olgunlaşan
meyveleri uzun dalıyla kesilerek

ağaçtan indirilir ve güneş gören bir yerde ku-
rutulur. 

Birleşimi: %75 Karbonhidratlar, bununda 60-
70’ini sakarozlar oluşturur. %2,5 oranında
protein, %0,5 Sabit yağlar, az miktarda miner-
aller özellikle de Potasyum fosfor, demir,
kalsiyum ve magnezyum içerir. Vitaminlerden
ise C, D, B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin) ve B3

(Niacin) vitaminleri ve ß-Carotin içerir. 
Hadisi Şerif: "Olgun Müslümana Benzeyen

Ağaç…"

Buhari ve Müslim’in sahihlerinde İbn-i Ömer’den
rivayet edildiğine göre
İbn-i Ömer şöyle der: “Bir
zamanlar Peygamber
Efendimizin (sav)
yanında oturuyorduk. O
sırada bir hurma göbeği
getirildi. Bunun üzerine
Peygamber Efendimiz
şöyle buyurdu:
‘Ağaçların içinden bir
türü vardır ki yaprağı
düşmez. O ağaç
olgun bir Müslü-
mana benzer. O
ağacın ne

olduğunu söyleyin.’

Oradakiler kırlardaki ağaçları saymaya
başladılar. Abdullah İbn-i Ömer der ki:

‘Bunun hurma ağacı olduğu hatırıma geldiyse
de hurma ağacı olduğunu söylemek iste-
meme rağmen, çevreme baktığımda yaş
bakımından topluluğun en küçüğü
olduğumu gördüm ve bunun üzerine söyle-
meye utanarak susmayı tercih ettim.’ Daha
sonra Peygamber Efendimiz soruyu kendisi
cevapladı ve şöyle dedi: ‘O ağaç hurma
ağacıdır.”

Ramazan ayında 

hatırladığımız 

sağlık deposu: HURMA

Peygamberimizin buyurduğu gibi
sadece ramazanda değil hayatımız

boyunca uygulamamız gereken ilke:



Hüseyin ARSLAN
Taşköprü Belediye Başkanı

“Sarımsak Festivali'nde
buluşmak dileğiyle...”
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