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Cebrail Keleş ile Yol Hikayeleri

SOKAKLARI IHLAMUR KOKAN ŞEHİR

AZDAVAY

Sayfa 8’de

TARİHİ ANLATARAK TARİHE GEÇEN YEGANE İNSAN

Sayfa 6’da

Aynı anda birçok şeyi 
yapmaya çalışmanın, 

insanlığa faydalı olabilme 
çabasının gözle görülür 

dağınıklığının yürekle 
toparlanmış haliyle karşı 
karşıyayız. Bugün ve bu 

gece Regaib Kandili... 
Karşılıklı olarak bu 

mübarek geceyi kutlayarak 
röportaja başlıyoruz...

FETHİN 559. Yılı dolayı-
sıyla Gazeteniz İSTAMONU’ya 
özel demeç veren, Türkiye’de ta-
rihi sevdiren a d a m 
olarak ta- nı-
nan Tarih-
çi Yazar 
Y a v u z 

Bahadıroğlu, Ayasofya’nın Fetih 
öncesi bin yıldan fazla kilise ola-
rak kullanıldığını, Fetihten sonra 
ise 481 yıl cami olarak hizmet 
verdiğini hatırlattı.

“Ayasofya Fatih Sultan 
Mehmet’in tapulu malıdır”
İstanbul’un Fethedilme ama-

cının salt kaleleri ele geçirmek 
olmadığını, şarkın en büyük ki-
lisesinin camiye dönüşmesinin 
ve Müslüman alnının secdey-
le buluşmasının amaçlandı-
ğını söyleyen Bahadıroğlu, 
Ayasofya’nın Fatihin tapulu 
malı olduğunu ve bunu vak-
fettiğini, bunu bozana lanet 
ettiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Eski Başkanı 
Prof. Bardakoğlu Ayasofya ile 
ilgili olarak net konuştu:

O Minarelerin Hakkı
Verilmelidir
559. yılında İstanbul’un Fet-

hini ve Ayasofya’nın hala Ca-
mi olarak hizmete açılmamasını 
İSTAMONU’ya değerlendi-
ren Diyanet İşleri eski Başka-
nı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 
Ayasofya’nın Fethin sembolü 
olduğunu ve ülkeler arası 
siyasi hesaplaşmalara alet 
edilmeyeceğini söyledi. 
Ayasofya’nın Türkiye 
ve tüm İslam coğrafya-
sı için öneminin altını 

çizen Bardakoğlu, “Elbette batı 
için de kendi açılarından aynı 
derecede önem ifade ediyor, an-
cak unutulmamalıdır ki, Ayasof-
ya Fethin mührüdür” dedi.

SAY-
FA 

2’de

Bu Minarelerin 
Hakkı Verilmeli

559. yılında İstanbul’un Fethini ve Ayasofya’nın hala Cami olarak hizmete 
açılmamasını İSTAMONU’ya değerlendiren Diyanet İşleri eski Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Ayasofya’nın Fethin sembolü olduğunu ve ülkeler 
arası siyasi hesaplaşmalara alet edilemeyeceğini söyledi.

BEYKENT Üniversitesi Öğretim görevlisi İnebolulu hemşerimiz yar-
dımcı Doçent Perihan Paksoy, (39) Ak Parti Başakşehir eski ilçe başkanı 
Ahmet Selim Köroğlu (43)asil listede yer alırken, İşadamı Dadaylı hemşe-
rimiz Mehmet Umur ise 2. Dönem yer aldığı kadroya yedek listeden girdi. 
3 dönem Ak Parti İstanbul il başkanlığı kadrosunda yer alan Kemal Akar 
ise, parti tüzüğü gereği listede yer almadı.

Ak Parti İstanbul İl Yönetiminde 
3 Kastamonulu İsim Yer Aldı

27 Mayıs Pazar günü TT 
Arena’da gerçekleşen 
AK Parti İstanbul 4.İl 
Kongresi’nde tekrar başkan 
seçilen Aziz Babuşcu’nun 
listesinde 3 Kastamonulu 
isim yer aldı.

KAS-DER’de 16. Dönem Heyecanı

Derya Ovalıoğlu:
“Kararımı yakında 

açıklayacağım”

Y a k l a ş a n 
Olağan Kongre 
öncesi Gazete 
İSTAMONU’ya 
açıklamalarda 

bulunan Kastamonu-
lular Dayanışma Der-

n e ğ i  
(KAS-

DER) Genel Başkanı Derya Ovalıoğlu, adaylığı 
konusunda,  yapılacak istişareler neticesin-
de karar vereceğini söyledi.

“Yönetim Kurulu’mla ve Kas-
tamonu camiasının kanaat ön-
derleriyle yapacağım istişare 
toplantılarından sonra kararımı 
açıklayacağım” diyen Ovalı-
oğlu, 3 yıllık KAS-DER Genel 
Başkanlığını değerlendirdi. 

Ovalıoğlu, Kastamonu’ya ve 
hemşerilerine hizmet edebilmiş ol-
manın mutluluğunun hiçbir şeyle ölçü-
lemeyeceğini belirtti.

“Önemli olan Allah’ın rızasını kazanmak”
Yapılan her hizmetin mutlaka birileri tarafın-

dan takdir göreceğini, en önemlisinin de 
Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu, 

her dönemde yapılan hizmetleri gör-
mezden gelenlerin olduğu gibi engel 
olma çabalarının da kaçınılmaz ol-
duğunu belirten KAS-DER Genel 
Başkanı, bu çabaların hiç bir zaman 
kendisini yıldıramayacağını belirtti. 

Ovalıoğlu, bu şekilde düşünen insan-
ların her toplumda var olduğunu ve sa-

yıca bir elin değilse de iki elin parmaklarını 
geçmeyeceğini vurguladı.               SAYFA 2’DE

1985 yılında kurulan Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) 27. Yılında 16. 
Dönem Olağan Kongresini yapmaya hazırlanıyor. 10 Haziran Pazar günü yapılacağı 
duyurulan Kongre öncesi mevcut Genel Başkan Derya Ovalıoğlu’nun tamam mı, devam 
mı? Kararı henüz netlik kazanmazken, Kastamonu camiasının tanınan ve saygı duyulan 

ismi işadamı Sudi Topal’ın başkanlık için ismi geçiyor.

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Tarihçi Yavuz BAHADIROĞLU

8 HAZİRAN Cuma akşamı gerçekleşecek konserde Bostancı 
Gösteri Merkezi’nin dolup taşmasını beklediğini söyleyen Çe-
lebioğlu, neden Enbe Orkestrası, neden Kasta- monulu sa-
natçılar değil diye eleştiri aldıklarını, hatta des- tek aldıkları 
Ataşehir belediyesi CHP’li diye suçlandıkla- r ı n ı 
anlattı. Sosyal sorumluluk projelerine destek 
olmanın belediyelerin asli görevi olduğu-
na dikkat çeken Çelebioğlu, “Biz hizmet 
ederken bu belediye hangi partiden veya 
başkanı nereli diye bakmayız” dedi. 

SAYFA 3’DE

Kaskon’dan Dev Konser
Kastamonu Konfederasyonu (KASKON) 

8 Haziran Cuma akşamı 2500 kişilik 
Bostancı Gösteri Merkezi’nde ENBE 
Konseri düzenliyor. 

ENDÜSTRİYEL Mutfak Ekipmanı üreti-
mine hazırlanan Selalmaz Grup, sektöre hız-
lı bir giriş yapıyor.30 yıldır tatlı ve börek 
üretimi yapan, gıda üretim ve pazarlama 
sektörünün önemli bir markası olan Se-
lalmaz, gıda üretim ekipmanları pazarına 
yatay geçiş yapıyor. 

EKONOMİ’DE

Adı Dünya 
Markası

Tatlıcılık Sektörünün 30 Yıllık 
Liderinden Dev Hamle

Selalmaz Grup Yön. Kur. Başk.
Hüseyin UZUNHASAN

GEBZE, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Balıkesir ve 
Samsun’da büyük yatırımlarla çeşitli tesisler kuran Kastamonu Entegre 
yurtdışı firmalarında isim değişikliğine gitti.

EKONOMİ’DE

ENDÜSTRİYEL MUTFAK

®

DERiN DiYALOG
Murat Güven ileYAVUZ BAHADIROĞLU



İnebolu Belediyesi tarafından İstiklal Mü-
zesi yapılması için Samsun’dan Azmi Kaptan 
adlı balıkçı teknesi ile çekilerek İnebolu’ya 
getirilmeye çalışılan 1968 model TCSG-126 

Sahil Güvenlik Botu, Evrenye Köyü açıkların-
da su almaya başladı. Botun su alması üzerine 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile balıkçılardan 
yardım istendi. 

Olay yerine giden TCSG-96 Sahil Gü-
venlik Botu ile balıkçıların katıldığı kurtarma 

çalışmaları başarılı olmadı. Su almaya devam 
eden bot, sulara gömüldü. 

İnebolu Liman Başkanı Ergün Kayalı 
olaydan sonra Evrenye Balıkçı Barınağı’na 
gelerek, balıkçılardan bilgi aldı. Botun çıkar-
tılması için inceleme yapılacağı bildirildi. 

HABER
İSTAMONU
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Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’yi 
yönetenlerin Avrupalılara ‘’Biz 
sizdeniz’’ mesajı verdiğini söyleyen 
Bahadıroğlu, İstanbul’un Fethinin 
559. Yılında Fatih Sultan Mehmet’in 
tapulu malı Ayasofya’nın halen 
belirsizliğini korumasının Fatih’e 
ihanet olacağını ve bunun Allah’ında 
hoşuna gitmeyeceğini söyledi.

FETHİN 559. Yılı dolayısıyla Gaze-
teniz İSTAMONU’ya özel demeç veren, 
Türkiye’de tarihi sevdiren adam olarak 
tanınan Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, 
Ayasofya’nın Fetih öncesi bin yıldan fazla 
kilise olarak kullanıldığını, Fetihten sonra 
ise 481 yıl cami olarak hizmet verdiğini 
hatırlattı.

“Ayasofya Fatih Sultan Mehmet’in 
tapulu malıdır”
İstanbul’un Fethedilme amacının salt 

kaleleri ele geçirmek olmadığını, şar-
kın en büyük kilisesinin ca-
miye dönüşmesinin ve 
Müslüman alnının sec-
deyle buluşmasının 
amaçlandığını söy-
leyen Bahadıroğlu, 
Ayasofya’nın Fati-
hin tapulu malı ol-
duğunu ve bunu vak-
fettiğini, bunu bozana 
lanet ettiğini vurguladı.

500 yıla yakın Müslüman-
ların ibadet ettiği bir mabedin müze diye 
yutturulmaya çalışılmasının ne Allah’ın ne 
de Peygamberimizin hoşuna gideceğini, bu 
uygulamaya dur demeyenlerin Fatih Sul-
tan Mehmet’in lanetinin üzerlerine olaca-
ğının altını çizdi.

“Camiler Kiliseleştirilmeye çalışıldı”
Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu şöyle 

devam etti: “Bu uygulama, batıya ‘biz siz-

deniz, bizi kendinizden kabul edin’ mesajı 
vermektir.  Batının alfabesini almışsınız, 
kıyafetini almışsınız, müziğini almışsınız, 
sizi Avrupa Birliğine alacağız mesajını al-
mışsınız… Ayasofya’nın müzeye dönüş-
türülmesi döneminde aynı yönetim iradesi 
tarafından Sultan Ahmet Camii’de resim 

ve heykel 
m ü z e s i n e 
d ö n ü ş t ü -
rülmek is-
tenmişt i r . 

Yine aynı 
dönemde İlahi-

yat Fakültesi’nin 
bazı öğretim üyeleri 

tarafından bir lahika tartışılı-
yor; Camilere sıralar konsun, temiz ayak-
kabılarla girilsin, girişe bir piyano org 
konsun musiki çalınsın, dünya meseleleri 
konuşulsun, farklı filozoflar tarafından 
hutbe okunsun. Yani tam bir Kilise tarifi, 
Camileri Kiliseleştirme projesi.” Ayasof-
ya ya camidir ya kilise diyen Bahadıroğlu, 
buranın hiçbir zaman müze olmadığını, o 
amaçla inşa edilmediğini söyledi.

“Batıdan korkuyorsanız hem cami hem 
kilise olarak hizmete açın”
Cumhuriyet tarihinin tüm iktidarlarına 

seslenen Yavuz Bahadıroğlu, “Eğer kor-
kuyorsanız, Ayasofya’yı ibadete açarsak 
bize dinci derler diyorsanız o zaman size 
bir çözüm önerim var; hem cami hem ki-

lise olarak ibadete açın, aynı zamanda tu-
ristlerin ziyaretine açın. Belki o zaman ne 
kadar demokratik bir ülke olduğumuzu da 
göstermiş oluruz (!)” şeklinde konuştu.

“Fatih’in lanetinden kurtulamayız”
Zaman zaman bunca çabaya rağmen 

ülke olarak gelişemediğimizin sebebi 
Fatih’in laneti mi acaba diye düşünüyo-
rum diyen Tarihçi Yazar Yavuz Bahadı-
roğlu, “Toplumumuzu da anlayamıyorum 
doğrusu… Üç kuruş zam için meydanları 
dolduran ve Fatih’in torunu olmakla övü-
nenler neden ‘Ayasofya ibadete açılsın’ 
diye seslerini yükseltmiyorlar, nasıl bir 
Müslümanlıktır bu, nasıl bir ecdat mira-
sına sahip çıkıştır? Bu duyarsızlık devam 
ettiği sürece Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
lanetinden kurtulamayız” dedi. 

“O Minarelerin Hakkı Verilmelidir”
Tarihin en önemi Fetih mücadelesinin 

sembolünün pazarlık konusu edilemeye-
ceğini, oranın herhangi bir kilise olmadı-
ğını anlatan Diyanet İşleri Eski Başkanı, 
‘’Elbette tüm kiliseler cami olsun gibi bir 
dayatmadan yana değiliz, her türlü di-
n i inanışın özgürce 

yaşanma-

sını savu-
nuruz, ancak 

bu meselenin hem tarihi hem de siyasi 
yönü bakımından çok boyutlu olduğunu 
da unutmamalıyız’’ diyen Prof. Bardakoğ-
lu sözlerini, ’’ Ayasofya Müslümanların 
ibadetine açılmalıdır. O minarelerin hakkı 
verilmelidir’’ diye noktaladı. 

Nail KÜÇÜK
tarihci@istamonu.com

Hemen hemen her ilçeden İstanbul’a doğru-
dan geliş gidiş yapan otobüslerin sayısı hiçte az 
değildir. Yıllardır gurbet yollarına düşmüş köy, 
kasaba ve şehir taşıtlarında yaşanan birbirinden 
ilginç yolcu manzaralarının dokunaklı hâli in-
sanın dikkatini çeker. 

Yolculuklar sırasında arkadan sular atılır, 
nice gözler nemlenir, eller sallanır, hüznü, yal-
nızlığı ve de hasreti çağrıştırır yaşananlar. Her 
biri ayrı bir araştırma ve hikâye konusu olacak 
türdendir.

Son zamanlarda hemen hemen her ilçenin 
hatta bazı köylerimizin dernekleşmesi, gurbet-
çilere dönük bazı şenlikler, festivaller  düzen-
lemesi sosyal bir olgudur geleneksel kültürün 
dışa vurumudur, kaynaşmak, paylaşmak için 
iyi bir buluştur. 

Başkaları fırsat buldukça tatil beldelerine 
giderken onlar memleket yollarına düşerler. 
Kökleriyle bağlarını kesmek istemeyen hemşe-
rilerimiz sıla hasretini dindirmek için bir fırsat 
bulup da baba ocaklarına uğramadan edemez-
ler. Bu alışkanlıklarını kendileri ile sınırlı da 
tutmazlar, gurbette doğan çocuklarına, torun-
larına da bu sevdayı aşılamaya çalışırlar. Ama 
gel gör ki her zaman başarılı oldukları söyle-
nemez. 

Hiç uğrayanı kalmayan, çatısı çökmüş, bağı 
-bostanı kurumuş,  ıssız evler - köyler şairin o 
içli şiirini heceler bir taraftan. “Orada bir köy 
var uzakta, gitmesek de görmesek de o köy bi-
zim köyümüzdür.” Zamanla yıkılan baba ocağı 
ahşap evleri, ambarları, samanlıkları yeniden 
ayağa kaldırıp kullanılabilir hâle dönüştürmek 
için kolları sıvayan, planlar yapan memleket 
sever de az değildir.  

Gurbetle sıla arasında duygular mektuplar-
da dile gelirdi.  O mektuplar günümüzde nere-
deyse ilkçağlara ait bir nesne haline geldi. Her 
şey ne kadarda hızlı değişip başkalaşıyor. Şim-
dilerde telefon denen çok daha hızlı bir iletişim 
vasıtası, internet denen ayrı haberleşme vasıta-
sı var. Ama o mektupların hasreti, sıcaklığı ve 
kıymeti nerede? 

 “Sevgili ana ve babacığım, ne var ne yok 
bizim köyde…” denen acılı mektuplar köyün 
muhtarından alınınca okuma yazması olan 
birilerine yalvar yakar okutulurdu. Gurbette-
ki çocukların haliyle ana-babalar bazen gurur 
bazen de hüzünlenir gözyaşları dökerlerdi. O 
mektuplar artık çoktan tarihe karıştı, gurbet ile 
sıla arasında ki tarifi zor geleneksel bir değer 
yitip buharlaşıp gitti. 

Gurbetten sılaya dönüşün en az bir düzine 
sebebi var: Aile büyüklerinin elini öpüp ha-
yır dualarını almak, eş-dostun halini sorup acı 
kahvelerini yudumlayıp hasret gidermek, akra-
balarının düğün, bayram ve cenaze törenlerine 
katılmak, yaşını başını almış aile büyüklerine 
özellikle hasıl harman zamanı kol kanat ol-
mak…

Gurbet ellerinde bizim gözümüz, kulağı-
mız, hasretimiz olan siz kıymetli hemşerilerime 
Kastamonulu büyük veli Şeyh Şaban-ı Veli’nin 
dediğini derim. “Gelişiniz güle güle, gidişiniz 
güle güle, her işiniz güle güle” vesselam.

Memleketimden Yolcu ve 
İnsan Manzaraları

Ayasofya’nın İbadete 
Açılmaması Fatih’e 
İhanettir!

Hayaller suya battı

Yaklaşan Olağan Kongre öncesi Gazete İSTAMONU’ya açıklamalarda bulunan Kastamonulular Dayanışma Derneği  (KAS-DER) Genel Başkanı 
Derya Ovalıoğlu, adaylığı konusunda, yapılacak istişareler neticesinde karar vereceğini söyledi. “Yönetim Kurulu’mla ve Kastamonu camiasının 
kanaat önderleriyle yapacağım istişare toplantılarından sonra kararımı açıklayacağım’’ diyen Ovalıoğlu, 3 yıllık KAS-DER Genel Başkanlığını 
değerlendirdi. Ovalıoğlu, Kastamonu’ya ve hemşerilerine hizmet edebilmiş olmanın mutluluğunun hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini belirtti.

“Gençlik Kollarımız çok başarılı’’
Bir soru üzerine, Genel Başkanlığı 

döneminin yüzde yüz olmasa bile yüz-
de doksan başarılı geçtiğini düşündüğünü 
söyleyen Ovalıoğlu, ‘’Bizim ilk olarak he-
deflediğimiz şey sevgi alışverişini hayata 
geçirmekti. Sevgi olmazsa hiçbir hizmet 
gerçek anlamda amacına ulaşamaz. Biz 
öncelikle ‘Kadın Kolları’mız ve ‘Gençlik 
Kolları’mız vasıtasıyla toplumun önemli 
katmanları olan kadınlarımıza ve gençleri-

mize ulaştık. Kadınlarımızın kendi ayakları 
üzerinde durabilmesi ve kamusal hayatta 
kendilerine yer bulabilmesi Kadın Kolları-
mızın başarısıdır, Kadın Kollarımıza teşek-
kür ediyorum. Gençlik Kollarımız o kadar 
güzel bütünleşti ki, artık isteseniz de ayıra-
maz, koparamazsınız. En son Feshane Kas-
tamonu Günleri’nde herkes gördü, tıkır tı-
kır işleyen bir organizasyon vardı ve kimse 
bu gençlere görevlerini söylemedi, herkes 

azami görev bilinciyle hareket etti, Fesha-
ne’deki başarının en büyük mimarlarından 
olan Gençlik Kollarımızı kutluyor ve çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

KAS-DER’ in yayın organı SILA Der-
gisi ile tüm hemşerilerine ulaştıklarını ve 
Kastamonu’nun tanıtımını basın yoluyla da 
gerçekleştirmenin önemine değinen Ova-
lıoğlu, “Sıla Dergisinin yayımlanmasında 
büyük emekleri olan Ayhan Kırık, Levent 
Zihnioğlu, ve Hüseyin Karadeniz’e teşek-
kür ettiğini tekrarladı.

“Artık Feshane bize dar geliyor’’
Feshane Günlerini’ de değerlendiren 

Ovalıoğlu, “Kastamonu’nun gövde gösteri-
sidir bu organizasyon. Feshane yönetiminin 
açıkladığına göre 1 Milyona yakın kişi ta-
rafından ziyaret edilmiştir, artık Feshane’ye 
sığmıyoruz, Daha büyük merkezlerde yap-
malıyız, mesela CNR Fuar Merkezi’ni dol-
durmalıyız” diye devam etti. 

Feshane Kastamonu Günleri’nin açı-
lışına Başbakan Erdoğan’ın katılmaması-

nın Başbakan’ın Kastamonululara değer 
vermediği anlamına gelmeyeceğini be-
lirten Derya Ovalıoğlu, “Başbakan Sayın 
R. Tayyip Erdoğan Kastamonuluları ger-
çekten seviyor, açılışımızı gerçekleştiren 
Gümrük Ve Ticaret Bakanımızın Kasta-
monu Havaalanının yılbaşına yetiştirile-
ceği müjdesinin sevincini gölgeleme adına 
yapılan yıkıcı eleştirilere kulak asılmama-
lıdır” dedi.

Siyasete girmesi konusunda birçok tek-
lif geldiğini ama kendisinin böyle bir dü-
şüncesi olmadığı için kabul etmediğini de 
söyleyen KAS-DER Genel Başkanı, “Kısa 
vadede böyle bir düşüncem yok, önemli 
olan hangi makamda olduğunuz değil, o 
makamı ne kadar doldurabildiğinizdir’’ gö-
rüşünü tekrarladı. 

KAS-DER’ in çok fazla giderinin oldu-
ğunun hatırlatılması ve gelirinin olup olma-
dığı sorusuna ise, Derneğin Kozyatağı’nda 
bir gayrı menkulü olduğunu ve bu gelirin 
Genel Merkezin kirasını bile karşılamaya 
yetmediğini, KAS-DER’ in tüm giderleri-

nin her dönem yönetim kurulu tarafından 
karşılandığını ve bunun maddi bedelinin 
ciddi rakamlar olduğunu belirtti. 

“Genel Merkez ve Şube Başkanlarına 
teşekkür’’

Son olarak kimseye kırgın olmadığını, 
Dernekçiliğin bir hizmet yarışı olduğunu 
söyleyen KAS-DER Genel Başkanı Derya 
Ovalıoğlu, ‘’3 yıllık Genel Başkanlığım 
döneminde birlikte hareket ettiğimiz Genel 
Merkez Yönetim Kurulundaki arkadaşla-
rıma ve Şube Başkanlarıma şükranlarımı 
sunuyorum, ortada bir başarı varsa bu he-
pimizin başarısıdır” dedi.

Kararımı Yakında Açıklayacağım

Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu:

“Toplumumuzu da 
anlayamıyorum doğrusu… Üç 

kuruş zam için meydanları dolduran ve 
Fatih’in torunu olmakla övünenler neden 
‘Ayasofya ibadete açılsın’ diye seslerini 

yükseltmiyorlar, nasıl bir Müslümanlıktır bu, 
nasıl bir ecdat mirasına sahip çıkıştır? Bu 

duyarsızlık devam ettiği sürece Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın lanetinden 

kurtulamayız”

Topçuoğlu’nu Özledik
Kastamonu Belediye Başkanı Tur-

han Topçuoğlu’nun sağlık durumunu 
yakından takip ettiğini belirten Ovalı-
oğlu şunları söyledi, “Son aldığımız ha-
berler sevindirici… Gözünü açtığını ve 
yakınlarını tanıdığını öğrendik, en kısa 
zamanda ziyarete gitmeyi arzuluyoruz. 
Sayın Topçuoğlu’nu görevinin başında 
görmek en büyük temennimizdir. Bu 
vesileyle geçmiş olsun dileklerimi yine-
liyorum”

Çöpoğlu’nun Ardından
KAS-DER Beykoz eski şube başka-

nı Mustafa Çöpoğlu’nun vefatını derin 
bir teessürle öğrendiğini ve cenaze na-
mazına iştirak ettiğini söyleyen Ova-
lıoğlu, ‘’Merhuma Allah’tan rahmet 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dili-
yorum’’ dedi.

“Elbette tüm kiliseler cami 
olsun gibi bir dayatmadan yana 

değiliz, her türlü dini inanışın özgürce 
yaşanmasını savunuruz, ancak bu 

meselenin hem tarihi hem de siyasi 
yönü bakımından çok boyutlu olduğunu 

da unutmamalıyız. Ayasofya 
Müslümanların  ibadetine açılmalıdır. 

O minarelerin hakkı 
verilmelidir.”



23 Mayıs Çarşamba gecesi saat: 02.30’da hafif 
bir kalp krizi geçiren  Çöpoğlu, o an için geçici san-
dığı rahatsızlığına sabaha karşı 04.30’da yenik düş-
tü. Yolda hastaneye yetiştirilmek istenirken hayatını 
kaybetti. 57 yaşında hayata veda eden Mustafa Çö-

poğlu için Paşabahçe Merkez Camii’nde ikindi na-
mazını müteakip yapılan cenaze merasimine yoğun 
bir katılımın olduğu gözlendi. Ak Parti İstanbul il 
başkan yardımcısı Kemal Akar ve Beykoz Belediye 
Başkanı Yücel Çelikbilek’in de saf tuttuğu cenaze 
namazı sonrası Mustafa Çöpoğlu’nun naaşı,  Anado-
lu Kavağı’ndaki aile kabristanına  defnedildi.

HABER
İSTAMONU
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Ölümsüz karelerin tarihi tanıkları, ‘’Vizör’’den gördüklerini sanatseverlerle paylaşıyor...
2007 yılından 2011 yılına kadar Fo-

toğraf Topluluğu olarak faaliyet gösteren, 
2011 yılında da dernek statüsü alan KAS-
FOT (Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derne-
ği) üyeleri fotoğraf alanında yapmış ol-
dukları çalışmaları 80 fotoğraftan oluşan 
bir sergi ile İstanbul’a taşıma kararı aldı.

Yaklaşık 5 yıldır Kastamonu’yu karış 
karış dolaşarak fotoğraflayan Kasfot üye-
leri Kastamonu’yu en güzel şekilde anla-
tacak fotoğraflarını bu sergiyle fotoğraf 
severlerle buluşturacak. Kastamonu Be-
lediye Başkanlığının sponsor olduğu bu 
sergi ile Kastamonu ilinin tanıtımına da 
önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan 
KASFOT başkanı Suat Cumali Güngör, 
2010 ve 2011 yıllarında 600’ün üzerinde 
fotoğrafçıyı Kastamonu’ya davet ederek 
ilimizdeki güzellikleri göstermeye ve 

ilimizin tanıtımına katkıda bulunmaya 
çalıştık. Bu çalışmaların çok önemli so-
nuçları oldu. Şu anda fotoğraf camiasın-
da kime sorarsanız sorun Kastamonu’yu 
biliyor ve gelmek için can atıyor. Fotoğ-
raf dernekleri bize sürekli telefon açarak 
Kastamonu gezileri için rehber olmamızı 
istiyor, biz de elimizden geldiğince onlar 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu geziler 
her geçen gün artıyor. Fotoğrafın tanıtım 
için çok önemli bir etkisi olduğunu bu gün 
hepimiz biliyoruz. Biz de bu sene fotoğ-
rafçıları Kastamonu’ya çağırmak yerine, 
Kastamonu’yu onların ayağına götürelim 
diye düşündük. Böylece imkân bulup ge-
lemeyenler de Kastamonu’yu tanımış ol-
sun, diyerek bu sergiyi planladık. Her za-
man olduğu gibi Kastamonu Belediyemiz 
bu çalışmamızda da yanımızda oldu. Açı-
lışı sayın başkanımız Turhan Topçuoğlu 

yapacaktı. İnşallah o güne kadar sağlığına 
kavuşur ve bu dileğimiz gerçekleşir.

İlerleyen dönemler için hedefimiz ise; 
bu sergiyi Ankara, İzmir, Bursa gibi bü-
yük illere hatta yurt dışına da taşımak.  
Kastamonu için çok önemli olduğunu 
düşündüğümüz bu çalışmaları bundan 
sonra çok küçük desteklerle bile gerçek-
leştirebiliriz. Önemli kısmı fotoğrafları 
bastırmaktı, onu şu anda halletmiş oluyo-
ruz dedi. 06-14 Haziran tarihleri arasında 
İstanbul Kadıköy vapur iskelesi Şirket-i 
Hayriye salonunda açılacak sergiye tüm 
fotoğraf serleri ve Kastamonu sevdalıla-
rını beklediklerini söyledi. Serginin açı-
lışı 06 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 
18:00 de yapılacak ve sergi afişi, sergi 
süresi boyunca İstanbul’daki tüm vapur 
iskelelerinde (12 ayrı billboard da) asılı 
olacak dedi.

Nejla SAKARYA
nsakarya@istamonu.com

Basuma karanulik itdün cihân aydinligin
Kara yüzlü kara bulutlu per-i bârân felek
Salalida beni girdâb-i Frengistâna sen
Gözlerimden kanlu yas deryâ gibi akar felek

Üç kıtaya hüküm sürmüş, ilay-ı kelimetulla-
hı cihana yayma gayretiyle büyümüş bir impara-
torluğun, mavi gözlü , uzun kirpikli,çoğunlukla 
sola doğru büktüğü dudakları kalınca,babası 
gibi doğan burunlu,kulakları ve çenesi küçük, 
hafifçe şişman uzun boylu,sağlam yapılı, çok 
güçlü kuvvetli, ata binmekte ve silah kullan-
makta mahir,iyi derecede yüzme bilen  çok se-
vimli ve gayet yakışıklı şehzadesi Cem Sultan. 
Hem şair hem de cengaver şehzadenin diğer 
kardeşleri gibi tek emeli tahtın varisiyken sa-
hibi olabilmektir.

İyi bir eğitimin ardından 14 yaşında Kasta-
monu sancakbeyliğine tayin olunur. Babasının 
ölümünün ardından da taht için kıldan ince kı-
lıçtan keskin bir makam için, kardeşiyle karşı 
karşıya geldiği yetmiyormuş gibi, ciğerparesi 
oğlu Oğuzhan’ı tahta tehlike diye öldürülünce 
onun yasına mahkum olur ve abisiyle yaptığı 
savaşlardan mağlup olduğu için tam on dört 
sene de sürgün hayatı çeker.

Gerek sürgün hayatını gerekse evlat hasre-
tini çektiği acılarla şiirlerine  yansıtan şehzade, 
ince zevkini biri Türkçe diğeri Farsça iki di-
vanla ebedileştirir gelecek kuşaklara.

Gerek sevgilisine gerekse abisine sitem ve 
hüzün doludur şiirleri.

Abisine, II.Beyazıd’ a yazdığı mektupta va-
tanına, saltanata hasretini şu dizelerle anlatır:

Sen bister-i gülde yatasın şevk ile handan,
Cem hecr ile balin idine harı sebep ne?
Bu saltanat-ı dünye ola adle mukarın,
Hacc-ül Haremeynanı taleb kılsa acep ne?

Şöyle diyor Cem Sultan:
Sen gül yastığında neşe ile gülerek yatarken 

benim mihnet fırınında dert çekmeme sebep 
ne? Bir dünya saltanatı eğer adilane ise hacı

olmuş kimsenin onu istemesi neden şaşıla-
cak şey olsun.

Abisi de şairdir. O da kardeşinin mektubuna 
aynı sitem dolu satırlarla karşılık verir:

Çün ruz-ı ezel kısmet olunmuş bize davet,
Takdire rıza vermiyesin böyle sebep ne?
Hacc-ül Haremeyn diyüben dava kılarsın,
Bu saltanat-ı dünyeviye bunca talep ne?
II. Beyazıd şirinde kardeşine:
Madem ki saltanat ezelden bize kısmet o-

lunmuş, takdire böyle razı olmamana sebep ne?
Sen,  bana hacı olduğunu iddia ediyorsun,o 

halde hacı olmuş insanın bu dünya saltanatını 
istemesinin manası ne? Demektedir.

Hüzünlü şehzadenin gönlündeki saltanat 
ateşi söndüğünde bedenindeki hastalık da art-
mıştır. Papa onu gün be gün onu zehirlemiştir. 
Kendisi bu durumu farketmiş olmalı önce an-
nesine fesini yollar”koklasın bunu ve bedbaht 
Şehzadesini ansın” .diye. Sonra da abisine bir 
mektupla son arzusunu iletir::

Annesine kızına bakmasını ister, bir de öl-
düğünde vatan topraklarına gömülmeyi.

Bu mektubun ardından çok geçmemiş ki 
genç şehzade 36 yaşında bu dünyaya da sal-
tanata da ebediyyen veda eder. Beyazıd çok 
üzülür ama artık yapacak bir şey yoktur. Adına 
tüm Osmanlı topraklarında gaip cenaze namazı 
kılınır. Naaşını bile dört yıl sonra  getirilebilir. 
Bursa’ ya defnedilir.

Bahtsız şehzadeden geriye  hasretinin ate-
şinden damla damla akan şiirleri , bir de giy-
mesi bir türlü nasip olmayan tılsımlı gömleği 
kalır.

Yolunuz Bursa’ya düşerse Bursa’da Mura-
diye semtinde sizi bekler.

Giderken yanınıza anladığınız bir şiiri gön-
lünüzde olsun. Siz sessiz fısıldadıkça Bursa’nın 
çınarları da şehzadenin diliyle size gülümseye-
cektir.

Selam ile.
Not: Kısa da olsa Kastamonu’da sancakbeyliği 

yapan şehzadeye, belediye yetkilileri bir park, bir 
çeşme, bir imaret yaptırarak vefalarını gösterecek-
lerdir.

Tahtı olmasa da sadaka-ı cariyesi olsun diye.  

Tahtın Bahtsız Sahibine 
Vefa Niyetine

Kasfot’un Fotoğraflı Tanıklığı

Mustafa Çöpoğlu’nu Kaybettik!

Gazete 
İstamonu’dan 

Tüm Okurlarına
Kültür Hizmeti
Yıllık abone olan okurlarımıza Tarihçi Yazar 
Nail Küçük’ün “Gelenekten Geleceğe 
Kastamonu” kitabı anında hediye…

Ataşehir Belediyesinin de desteğini alan Kaskon, buradan 
elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere burs 
sağlamayı planlıyor. Konserin tek kişilik bilet fiyatı 30 TL.

Hangi Parti değil, hangi hizmet”
Konsere tüm Kastamonuluları 

ve Kastamonu dostlarını bekledi-
ğini söyleyen Kaskon Başkanı, bir 
olalım, diri olalım, iri olalım sözüne 
atıfta bulundu. 

“İstiklal yürüyüşünde 10 bin kişi”
Konser etkinliğinin hemen er-

tesi 9 Haziran Cumartesi günü ise 
İstiklal caddesinde Atatürk ve İs-
tiklal yürüyüşü gerçekleştirecekle-
rini bildiren Selami Çelebioğlu, bu 
yürüyüşe 10 bin kişinin katılmasını 
beklediklerini ve İstanbul BŞB Ban-
dosunun kendilerine eşlik edeceğini 

söyledi. Ulusal basında yer bulacak 
bu projeler ile Kastamonu’nun adı-
nı duyurmanın gerekliliği üzerinde 
duran Çelebioğlu, İstiklal savaşın-
da İnebolu limanından başlayan ve 
Ankara’ya uzanan İstiklal yolunu ve 
Kastamonu’nun tarihteki önemini 
anlatmalı, unutturmamalıyız’’ dedi.

“Başkanlıktan çekilmeye 
hazırım”
KAS-DER Olağan Kongresine’ 

de değinen Çelebioğlu, Kongreye 
katılacağını ve kim seçilirse seçilsin 
diyalog içinde olmak istediklerini 
ve Kas-Der-Fed Başkanlığından ye-
ni KAS-DER Başkanı lehine feragat 
etmeye hazır olduğunu deklare etti. 

KAS-DER Genel Başkanlığı için 
adı geçen isimler konusuna da de-
ğinen Çelebioğlu sözlerini, ’’İsim-
ler üzerinden yorum yapmak doğru 
olmaz, hepsi bizim hemşerimiz, asıl 
önemlisi bir marka olan Kas-Der’ 
in genel başkanında olması gereken 
kriterlere, hasletlere haiz olmaktır. 
Tüm adaylara başarılar diliyorum’’ 
diye konuştu.

Dev Konser İçin 
Hazırlıklar Tamam

Bozkurt Keşlik Köyü Derneği Kır Şenliği Düzenledi 

YÖNETİM Kurulu Başkanı Sinan Gümüş, 
Şenlikte yaptığı konuşma da, “Her yıl gerçek-
leştirdiğimiz bu beraberlikler hemşerilik iliş-
kilerimize katkı sağlıyor. Birbirini tanımayan 
gençlerimiz bu vesileyle tanışıyor. Bu yıl da 
bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere yürek 
dolusu teşekkür ediyorum’’ dedi.

Keşlik Köyü Kır Şenliğine, KAS-DER Ge-
nel Başkan yardımcısı Cemal Şenol, KASİAD 
Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tekin, KAS-

DOS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sami De-
mirel, Metin Uzun, Hasan Kuz, Kağıthane Şube 
Başkanı Mehmet Akın ve Yönetim kadrosu, 
Kocaçam Köyü dernek Başkanı Ekrem Yüksel 
ve İstamonu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hüseyin Karadeniz katıldı. Sanatçı Seyati’nin 
verdiği konserle coşan davetlilere günün sonun-
da yapılan çekilişle 45 parçadan oluşan hediye-
ler dağıtıldı.

11. Şenliğini düzenleyen Keşlik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 27 Mayıs 
Pazar günü Riva Elmas Burnu Mesire Alanında hemşerilerini bir araya getirdi.

Her birisi birer el emeği ve göz nuru olan ürünlerimizi Ülkemizin birçok yerinde Evlerinize uygu-
lama imkânı bulduk… Masif ahşap üzerine yapılan oymaların kıvrımları binlerce yıllık tecrübenin 
serüveninden yola çıkıp, estetik olarak şimdi sizlere ulaşıyor... Sıcak dokusuyla biçimlenen ahşap 
oyma sanatı, deneyimli ustaların parmaklarının ucunda hem tarihe bir köprü hem de mekânlara 
zanaatın ağır başlılığını ve insancıllığını sunuyor.

Kalite ve Estetiğin Tasarımla Buluştuğu Nokta  

Armino Mobilya

Cebeci Mahallesi 2498 Sokak No:4 Sultangazi/ İSTANBUL
TEL: (0212) 606 20 70 -71 FAX: (0212) 606 20 72 

info@arminomobilya.com mustafa@arminomobilya.com 
arminomobilya.com@mynet.com arminomobilya.com@hotmail.comMustafa GÖRGÜLÜ

• Salon takımları
 • Yemek odası
  • Yatak odası tasarımları
   • Sandalye
    • Orta sehpa
     • Fiskos sehpa

Pantograf Makinesi: 
12 Bıçaklı

Değişik model ve 
Siparişe özel 
tasarımlarla 

Yıllardır Gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veren 
İşadamı Hasan Çatal, Kastamonuluların geleneksel 
mesleği olan Pastane sektörüne adım attı. 

DAHA çok kişiyi istihdam et-
mek ve farklı bir sektöre girerek 
ticaret hayatına yenilik katmak iste-
diğini söyleyen Hasan Çatal, Bizim 
Kafe&Patisserie adını verdiği yeni 
mekânının açılışında kendisini yal-
nız bırakmayan dostlarına teşekkür 
etti.  Çatal, “Bundan böyle hem em-

lak hizmeti verecek, hem de ağızla-
rınızı tatlandıracağız” dedi.

Bizim Kafe&Patisserie 
Adres: Kazım Karabekir Mah.
830. Sk. No. 1/1-A 
Yeşilpınar G.O.P. / İstanbul
Tel: 0 (212) 535 51 00

Gayrimenkul Danışmanı Hasan Çatal 
Gıda Sektörüne Girdi

İşadamı Hasan ÇATAL



BATI Karadeniz Kalkınma Ajan-
sı (BAKKA) Yönetim Kurulu toplantısı, 
Karabük’te yapıldı. Karabük Valisi İzzettin 
Küçük, Yenişehir Büyük Kulüp’teki toplan-
tıda yaptığı konuşmada, Ajansın bölge için 
büyük bir şans olduğunu ve illeri ile Bartın 
ve Zonguldak’ta üretilen bir çok projeye 
destek verdiğini söyledi. 

Toplantının hayırlara vesile olmasını 
dileyen Küçük, ‘’Mali destek programının 
gözden geçirilmesi, 2012 yılı ek destek ve 
doğrudan mali destek önceliklerinin görü-

şülmesi, sözleşmeleri fesih edilen projele-
rin tekliflerinin sunulması, personel alımı, 
harcırah yönergesinde değişiklik yapılması, 
yeni kalkınma kurulunun listesinin görü-
şülmesi, ajans faaliyetlerinde gereksinim 
duyulan araçların kiralanması hususunun 
görüşülmesi, ajans kalıcı binası hususunda 
yönetim kuruluna bilgi verilmesi konularını 
bu ayki  bu toplantımızda ele alacağız’’ diye 
konuştu. 

Toplantıya, yönetim kurulu üyelerinin 
yanı sıra ajans yetkilileri de katıldı. 

BATI KARADENİZ
İSTAMONU

SP Merkez İlçe Başkanı Malkoç’tan Memur Zammına Yorum 
Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Soner Malkoç, 

“Memur maaşlarına öngörülen artış teklifini komik buluyoruz” 
dedi. Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2,5 milyon ka-
mu çalışanı ve 1,8 milyon memur emeklisinin ilgilendiren zam 

oranının, 2012 yılı için yüzde 3+3, 2013 yılı için ise 2+3 ola-
rak açıklanmasından üzüntü duyduklarını söyledi. Memura bu 
düşük artışları reva görenlerin yakın bir zamanda doğalgaz ve 
elektriğe ise yüzde 20 seviyesinde zam yaptığını vurguladı.haber@istamonu.com 22-29 Mayıs 2012 4

Küçük, “Yeni kalkınma kurulunun listesinin 
görüşülmesi, ajans faaliyetlerinde gereksinim 
duyulan araçların kiralanması hususunun 
görüşülmesi, ajans kalıcı binası hususunda 
yönetim kuruluna bilgi verilmesi konularını bu 
ayki  bu toplantımızda ele alacağız” dedi.

Karabük’te BAKKA Toplantısı

Sinop Turizm Sezonunu AçtıYerli Kiraz Sevinci
SİNOP Erfelek’te yetiştirilen 

yerli kirazlar, tezgâhlardaki yerini 
aldı. Sakarya Caddesi’nde köyde 
yetiştirdiği kirazları tezgâhında 
satışa sunan üretici Nizamettin 
Kayıkçı, yaptığı açıklamada, yer-
li kirazın vatandaşlardan rağbet 
gördüğünü söyledi. Ürünlerini 
Erfelek ilçesine bağlı Salı köyün-
de yetiştirdiğini belirten Kayıkçı, 
‘’Yaz aylarının gelmesiyle bah-
çelerimizde yetiştirdiğimiz kiraz-
larımız olgunlaştı. Bu yıl geçen 
yıllara bakılırsa daha bereketli 
oldu. Köyümüzde yetiştirdiğimiz 
kirazların kilosunu 2,5 liradan sa-
tıyoruz’’ dedi. 

Bahama bayraklı ‘’Seabourn Ouest’’ adlı gemi, 444 yolcusuyla 
Sinop Limanı’na demirledi. 

SİNOP’a sezonun ilk 
yolcu gemisiyle 444 turist 
geldi. Ukrayna’nın Yalta 
Limanı’ndan Sinop’a gelen 
200 metre boyundaki Ba-
hama bayraklı ‘’Seabourn 
Ouest’’ adlı gemi, liman sa-
hasına demirledi. Çoğunluğu 
ABD, İngiltere, Meksika ve 
Avustralya vatandaşlarından 
oluşan 444 turist, kentteki ta-
rihi ve kültürel mekanları zi-
yaret için rehberler eşliğinde 
şehrin çeşitli bölgelerine da-
ğıldı. Sinop Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü yetkilileri, 2012 
kruvaziyer sezonunun ilk ge-

misini ağırladıklarını belirtti. 
Yetkililer, tarihi liman kentle-
rinden biri olan Sinop’un bu 
sezon çok sayıda kruvaziyer 
geminin uğrak yeri olacağını 
ifade ederek, turistlerin böl-
geye ilgisinin kendilerini de 
memnun ettiğini kaydetti. 

Sinop Limanı’nın 2007 
yılı Mart ayında Miami’de 
yapılan kruvaziyer turizm 
toplantısında Destination 
Medcruise ağına dahil edil-
diğini vurgulayan yetkililer, 
kruvaziyer gemilerinin Sinop 
Limanı’nı tercih etmelerinde 
bu ağa üye olmanın önemli 

rol oynadığını anlattı. Kente 
gelen turist kafilesinin ziya-
retleri sonrasında akşam sa-

atlerinde İstanbul’a gitmek 
üzere Sinop’tan ayrılacağı 
öğrenildi. 10. Uluslararası 

Türkçe Olimpiyatları 
10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları 
kapsamında Zonguldak’ta da etkinlik 
düzenleneceği bildirildi.

10. Uluslararası Türkçe O-
limpiyatları Zonguldak İl Komi-
tesi Medya sorumlusu Mehmet 
Anursal, Türkçe’nin dünyada 
hak ettiği konuma gelmesi ve 
daha yaygın şekilde kullanıl-
ması için çalıştıklarını söyle-
di. En iyi Türkçe öğrenenleri 
ödüllendirmek amacıyla 2003 
yılından buyana düzenlenen 
olimpiyatlar vesilesiyle yurt dı-
şında Türkçeye karşı büyük bir 
heyecan ve ilgi uyandığını dile 
getiren Anursal, şöyle konuştu: 
‘’Türkiye’deki finallere katıl-
maya hak kazanan öğrenciler, 

ülkelerini Türkçe olarak tanıtan 
stantlar hazırlayıp, kültürlerin 
kaynaşmasına katkıda bulun-
maktadırlar. Her yıl, geleneksel 
bir keyfiyet kazanan olimpiyat-
ların ödül töreninde, Türk diline 
ve kültürüne hizmet eden devlet 
büyüklerine, siyaset adamlarına, 

basın yayın, eğitim ve sanat ca-
miası mensuplarına özel hizmet 
ödülleri verilmektedir. Olim-
piyatlar kapsamında ilimizde 
8 Haziran’da Kemal Köksal 
Stadyumu’nda etkinlik gerçek-
leşecek. Vatandaşlarımızı bu 
etkinliğimize bekliyoruz.’’ 

Bartın Kültür – Sanat, Turizm 
ve Çilek Festivali Başlıyor
Bartın Barosu’nca ‘Hukuk ve Karikatür’, İnşaat Mühendisleri 
Odası Bartın Temsilciliği’nce ‘Bartın’da Kent Yaşamı’ fotoğraf 
sergileri açılacak. Festivalde sportif etkinlikler de yer alacak.

BARTIN Kültür, Sanat, 
Turizm ve Çilek Festivali 
programı belirlendi. Bartın 
Belediyesi’nden yapılan ya-
zılı açıklamada, 30 Mayıs-3 
Haziran tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek festivalin, 
kortej yürüyüşüyle başlaya-

cağı ve halk konserleriyle son 
bulacağı belirtildi. 

Festival etkinlikleri kap-
samında Mustafa Ceceli, Ki-
bariye ve Seda Üren’in yanı 
sıra Bartınlı sanatçılar Eyüp 
Sabri Kundak, Ulaş Oral, 
Yasin Ateş, Arda ve Sezai 

Çağdaş’ın da konser vereceği 
anlatılan açıklamada, şunlar 
kaydedildi: 

“Etkinlikler çerçevesinde 
çeşitli yarışmalar yapılacak. 
Ayrıca Bartın Barosu’nca 
‘Hukuk ve Karikatür’, İnşa-
at Mühendisleri Odası Bartın 

Temsilciliği’nce ‘Bartın’da 
Kent Yaşamı’ fotoğraf sergi-
leri açılacak. 

Festivalde sportif etkinlik-
ler de yer alacak. Festival ko-
şusu, kurumlar arası Voley-
bol Turnuvası ve bilek güreşi 
etkinliklere renk katacak.”

Vielotta’ydı Cemre Oldu 
UKRAYNA’NIN Odessa 

kentinden Safranbolu’ya turist 
olarak gelen Violetta Stalbaro-
va, İlçe Müftülüğü’ne başvura-
rak, Müslüman olmak istediği-
ni söyledi. 

Müftü İlyas Yılmaztürk eş-
liğinde kelimeişehadet getiren 
kadına ihtida belgesi verildi. 
Stalbarova, Müslüman olduk-
tan sonra “Cemre” ismini aldı. 
Stalbarova, yaptığı açıklamada, 
ilçede tarihi ve turistik yerleri 
gezerken camilerin dikkatini 
çektiğini ve ezan sesinin kendi-
sini etkilediğini söyledi. 

Müslümanlıkla ilgili bilgi 
toplamaya karar verdiğini ve 

ilçede bulunan bir rehberden 
yardım istediğini ifade eden 
Stalbarova, “Müslümanlıktan 
çok etkilendim, Müslümanlı-
ğın insanlardan istediği ve yeri-
ne getirilmesi gereken şeylerin 
bende var olduğunu anladım. 
İçim şimdi daha huzurlu. Bana 
yardım edenlere teşekkür ede-
rim” diye konuştu.  

Müftü Yılmaztürk de Müs-
lüman olan Stalbarova’ya 
Kur’an-ı Kerim ve Meali, İs-
lam İlmihali ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı yayınlarından İti-
kadım, İbadetim, Peygambe-
rim ve Ahlakım adlı kitaplar 
hediye etti. 

Turist olarak geldiği Safranbolu’da ezan se-
sinden etkilenen Ukraynalı Violetta Stalbarova 
(24) Müslüman oldu ve ‘’Cemre’’ adını aldı.



haber@istamonu.com

Yaşar KIZILKUM
ekonomist@istamonu.comEK N MI

Ç- BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN DÜ-
ZENLEMELER

22- Anonim şirketin bağımsız denetimi kim 
veya kimler tarafından yerine getirilecektir?

Anonim şirketin bağımsız denetimi, 1 Ocak 
2013 tarihinden itibaren  bir veya birden fazla ba-
ğımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşu 
tarafından yerine getirilecektir. Bağımsız denetçi-
ler veya bağımsız denetim kuruluşu şirket genel 
kurulunca seçilecektir.

23- Kimler bağımsız denetçi olabilecektir?
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumunca, bağımsız denetim yapmak 
üzere yetkilendirilen Yeminli Mali Müşavirler ve-
ya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bağımsız 
denetçi olarak görev yapabileceklerdir. Yetkilen-
dirilen kişiler, Kurumun internet sitesinden ilan 
edileceklerdir.

24- Bağımsız denetim kuruluşu nedir?
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumunca, bağımsız denetim yapmak 
üzere yetkilendirilen sermaye şirketleri, bağımsız 
denetim kuruluşudur. Bu kuruluşlar da Kurumun 
internet sitesinde ilan edileceklerdir.

25- ESKİ TTK’ya göre seçilen murakıpla-
rın görevleri hangi tarihte sona erecektir?

Bağımsız denetçinin de en geç 1 Mart 2013 
tarihine kadar seçilmesi zorunludur.

26- Hangi anonim şirketler, bağımsız dene-
timlerini yaptırmak üzere bir bağımsız dene-
tim kuruluşunu seçmek zorundadırlar?

Halka açık anonim şirketler, bankalar, sigor-
ta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktoring 
şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama 
şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fon-
ları, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile 
faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikle-
ri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli 
ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kamu Gö-
zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuru-
munca kamu yararını ilgilendiren kuruluş olarak 
değerlendirilen anonim şirketlerin bağımsız dene-
timi, bağımsız denetim kuruluşunca yerine getiri-
lecektir.Yukarıda sayılan anonim şirketler dışında 
kalan anonim şirketler ise bağımsız denetimlerini 
yaptırmak üzere Kurum tarafından yetkilendiril-
miş bir bağımsız denetim kuruluşunu seçebilecek-
leri gibi yine Kurumca bağımsız denetim yapmak 
üzere yetkilendirilmiş olan bir veya birden fazla 
Yeminli Mali Müşaviri ya da Serbest Muhasebeci 
Mali Müşaviri de bağımsız denetçi olarak seçebi-
leceklerdir.

27- YENİ TTK’ya göre; bağımsız denetçi 
hangi sürede seçilmek zorundadır?

YENİ TTK’ya göre, bağımsız denetçinin her 
faaliyet dönemi için ve her faaliyet döneminin 
dördüncü ayına kadar seçilmesi şarttır. Seçimden 
sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetle-

me görevini hangi bağımsız denetçiye verdiğini 
ticaret siciline tescil ettirecek ve Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilân edecektir.

28- Bağımsız denetçiler veya bağımsız dene-
tim kuruluşları hangi hallerin varlığında, ano-
nim şirket genel kurulunca bağımsız denetim 
yapmak için seçilemeyeceklerdir?

Bağımsız denetçi, denetleme yaptığı şirkete, 
vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, da-
nışmanlık veya hizmet veremeyecek ve bunu bir 
yavru şirketi aracılığıyla da yapamayacaktır.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (3)

SELALMAZ Grup yönetim kurulu 
başkanı Kastamonu- Dadaylı işadamı Hü-
seyin Uzunhasan, konuyla ilgili Gazete İs-
tamonu’ya   konuştu…

1982 yılından bu yana unlu mamuller 
sektöründe olduğunu ve 1989 yılından 
itibaren de kendi işinin başında olduğunu 
söyleyen Hüseyin Uzunhasan, Selalmaz 
Grup olarak özellikle tatlıcılık ve su bö-
reği üretiminde İstanbul’da önemli bir 
pazar payına sahip olduklarını ve üre-
timde kullandıkları ekipmanı üretme 
fikrinin kendisini heyecanlandırdığını 
söyledi.

Selalmaz’ın yeni atılımın-
daki ortağı; İşadamı Orhan 
Yüksel

Endüstriyel Mutfak ala-
nında önemli bir isime ve 
yere sahip olan işadamı 
Orhan Yüksel ile birlik-
te bu yola çıktık diyen 
Uzunhasan, “Orhan be-

yin bu alandaki 25 yıllık mesleki tecrü-
besi ve bizim marka bilinirliğimiz ve say-
gınlığımız var, güçlerimizi birleştirdik” 
dedi.

Endüstriyel Mutfak ile ilgili görüşle-
rini dile getiren Uzunhasan, Türkiye’de 
Endüstriyel Mutfak sektörünün kalitesi, 
teknolojisi ve birikimi ile önemli bir ye-

re geldiğini söyledi.’’Bu gerçeği 
halkımıza ve üreticilerimize da-
ha net anlatmamız lazım” diyen 
Selalmaz Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Uzunha-

san şöyle devam etti: “İthal 
iyidir algısı, yavaş yavaş 

yıkılmaya başladı. Biz 
Selalmaz Grup olarak, 

gözlerde büyütülen o 
ithal ürünlerin, imal 
edildiği pazarlara 
‘Türk Malı’ satmayı 
hedefliyoruz, dünya 
standartlarında mut-
fakların ömrü 8-10 

yıl arasındadır. İyi bir mutfak üreticisinin 
ürünleri tercih edildiğindeyse bu süre 20 
yıla kadar uzar.’’

500 Bin TL Bütçe 100 Farklı Ürün
Yatırımlarını Pastane, börek imalatçısı, 

catering, yufka, dondurma imalatçısı ve 
otellerin her türlü paslanmaz, sac ve krom-
çelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere proje-
lendirdiklerini belirten Uzunhasan, 100’e 
yakın farklı amaçlara uygun ürün skalaları 
olduğunu ve 250 bin TL’lik bir bütçeyle 
işe başladıklarını, bu raka-

mın toplamda 500 bin TL’yi bulacağının 
hesaplandığını söyledi.

Mado ve Fast Food Zinciriyle Anlaşma
Daha üretime geçmeden satış anlaşma-

ları konusunda önemli bir yol alındığını 
ifade eden Uzunhasan, ünlü dondurma 
markası Mado ve şimdilik adını gizli tut-
mak istediği bir Fast-Food zinciri ile yapı-
lan görüşmelerin önemli ölçüde tamamlan-
dığını söyledi.
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İlk doğalgazın verileceği kaymakamlık loj-
manında düzenlenen törene, Tosya Kaymakamı 
Mehmet Türköz, Kargaz Genel Müdür Yardım-
cısı Mevlüt Kara ve yetkililer katıldı. 

Türköz, törende yaptığı konuşmada, ilçede 
doğalgaz çalışmalarının başladığı günden bu 
yana, vatandaşların doğalgazı sabırsızlıkla bek-
lediğini belirterek, “Çevre temizliği ve ekonomi 
anlamında ilçemize katkı sunacak olan doğalgaz, 
diğer yakıtlara göre çok avantajlı” diye konuştu. 

Tosya’ya ilk doğalgaz 

1937’DE temelleri atılan Hayat Hol-
ding çatısı altında faaliyet gösteren Kas-
tamonu Entegre, 1969 yılında İstanbul’da 
kuruldu. İlk tesis olan Yonga Levha Fab-
rikası 1971 yılında Kastamonu’da üreti-
me başladı. 

Gebze, Romanya, Bulgaristan, Bosna 
Hersek, Balıkesir ve Samsun’da büyük 
yatırımlarla çeşitli tesisler kuran Kasta-
monu Entegre yurtdışı firmalarında isim 

değişikliğine gitti. 1998 yılından bugüne 
Romanya’da bulunan ve ‘Prolemn SA’ 
olarak üretim yapan fabrikanın adı da 
‘Kastamonu Romania SA’, 2000 yılında 
Bulgaristan’da faaliyetlerine başlayan  
‘Gabrovnitsa AD’ olarak üretim yapan 
fabrikanın ismi ‘Kastamonu Bulgaria 
AD.’ olarak değiştirilerek resmileştirildi.

“Kastamonu’nun adını tüm dünyaya 
duyurduk. Kastamonu Entegre adının ar-
tık bayrak olarak yurdumuzda ve dünyada 
dalgalandırılmasından gurur duyuyoruz” 
diyen Kastamonu Entegre Genel Müdürü 
Haluk Yıldız, “Ülkemize ve camiamıza 
hayırlı olsun’’ şeklinde konuştu.

Kastamonu Adı Dünya Markası

Tatlıcılık Sektörünün 30 Yıllık 
Liderinden Dev Hamle
Endüstriyel Mutfak Ekipmanı üretimine hazırlanan
Selalmaz Grup, sektöre hızlı bir giriş yapıyor. 30 yıldır
tatlı ve börek üretimi yapan, gıda üretim ve pazarlama sektörünün önemli
bir markası olan Selalmaz, gıda üretim ekipmanları pazarına yatay geçiş yapıyor. 

Selalmaz Grup Yön. Kur. Başk.
Hüseyin UZUNHASAN

KASTAMONU’NUN Küre ilçesin-
de 18 yıldır faaliyet gösteren kilim atöl-
yesinde çalışan ev kadınları, dokudukları 
kilimlerde hem yöreye ait eski desenleri 

yaşatıyorlar, hem de aile bütçesine katkı 
yapıyorlar. Küre Kaymakamlığı tarafından 
1994 yılında faaliyete geçirilen ve 1998 yı-
lında Küre Belediyesi’ne devredilen kilim 

atölyesi, aradan geçen zaman içerisinde il-
çede yaşayan kadınların gelir kapısı haline 
geldi. Atölyede düzenlenen kurslarla kilim 
dokumayı öğrenen ev kadınları, dokuduk-
ları kilimlere yöreye ait eski desenleri işle-
yerek, bu desenlerin geleceğe aktarılması-
nı sağlıyorlar. Kurs usta öğreticisi Fatma 
Alaca, 18 yıldır atölyede usta öğreticilik 
yaptığını belirterek, zaman zaman açtıkları 
kurslarla, kilim atölyesine yeni üyeler ka-
zandırdıklarını söyledi. Atölye’de şu anda 
13 ev kadınının çalıştığını belirten Alaca, 
‘’Atölye’de Küre’ye ait eski yöresel de-
senlerin yer aldığı kilimler dokuyoruz. Ev 
kadınları da özellikle ailelerine katkıda 
bulunmak için atölyede çalışıyorlar. Do-
kudukları kilimlerin metre karesine göre 
65 ila 75 lira arasında para kazanıyorlar. 
Bir kişi, bir hafta bir kilim dokuyabiliyor’’ 
diye konuştu. 

Alaca, evde boş oturmanın iyi bir şey 
olmadığını ve bu insanların zamanla psi-
kolojilerinin bozulduğunu savunarak, ‘’Ev 
kadınları ne iş olursa olsun çalışsınlar. Eve 

kapanmaları doğru bir şey değil’’ diye ko-
nuştu. Kursta eğitim aldıktan sonra atöl-
yede çalışmaya başlayan Nuran Gözaçık 
(44) da evine katkı sağlamak için el işleri 
yapmayı çok sevdiğini vurgulayarak, ‘’15 
senedir atölyede çalışıyorum. Kendi ça-
balarımla oğlumu 30 Haziran’da evlendi-
receğim’’ diye konuştu. Ustalık belgesine 

sahip olduğunu aktaran Gözaçık, atölyeyi 
artık evi gibi görmeye başladığını belirtti.  
Gözaçık, vaktinin evinden çok atölyede 
geçtiğinin altını çizerek, ‘’Kilimi zevkle 
dokuyoruz. Bitirdikten sonra da kendimiz-
le gurur duyuyoruz. El birliğiyle desenler 
yaptıkça daha fazla yapma isteğimiz geli-
yor’’ dedi. 

Eski kilim desenleri Küre’de yaşatılıyor
Küre’de 18 yıldır faaliyet gösteren kilim atölyesinde 
çalışan ev kadınları dokudukları kilimlerde hem yöreye ait eski 
desenleri yaşatıyorlar hem de aile bütçesine katkı yapıyorlar. 
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“Kur’an da sadece Kadir Gecesi anlatılır” 
Murat Güven: Regaip Kandilinin çıkış 

noktası nedir? Türk kültürüne, ne zaman, 
ne şekilde girmiştir, Önemi nedir?

Yavuz Bahadıroğlu: Bu topraklarda sün-
net farz gibi algılanır çünkü bir peygamber ha-
disinin peşine takılarak devlet kurmuş ve bu 
devleti imparatorluk mertebesine yükseltmiş 
bir toplumun devamıyız. Peygamber efendi-
mizin o meşhur Konstantin bir gün mutlaka 
fethedilecektir hadisini hayata geçirmek için, 
bir sünnet devleti ve bir sünnet medeniyeti 
kurdular. Ben bu kandil ifadesini kullanmı-
yorum, o çünkü eskiden İstanbul’da elektrik 
olmadığı dönemlerde minareler kandillerle 
aydınlatılırdı. Bu mübarek gecelerde kandiller 
yanınca da halk kandil yandı falan diye diye 
adı kandil gecesi kaldı. Doğrusu;  Regaib ge-
cesi, Mevlid gecesi, Berat gecesi Miraç gece-
si, Kadir gecesidir. Bunlar, Mübarek geceler 
manzumesindendir. Kadir gecesi dışındaki 
mübarek geceler, Kur’an da yer almaz, sadece 
geleneksel olarak devam ettirilir.

Bu mübarek geceler nasıl idrak edilme-
lidir?

Hocalara bakarsanız şu kadar rekât na-
maz, şu kadar selat-ü selam... Elbette ki iba-
det güzeldir, hoştur ama onun ötesinde derin-
lik inşa etmek lazım, ibadetin kültür boyutu-
nu inşa etmek lazım mübarek gecelerde ve 
3 aylarda. Yani tefekkür boyutunu, düşünme 
boyutunu.  Yürekle beyni buluşturma gecesi-
dir mübarek geceler. Yani yüreğiniz ibadetle 
zikirle tatmin olacak, beyninizde birtakım so-
ruların uçuşması lazım. Bir avuç İsrail neden  
bir buçuk milyarlık İslam dünyasını mağlup 
ediyor sorusuna bu gece cevap aramalı. Yani 
mübarek gecelerde ve üç ayların tamamında 
her gün ama hele hele bu mübarek geceler 
vesilesiyle. Dinin tefekkür boyutunu inşa 
etmek için mübarek geceler fırsattır. Kendi 
vicdan muhasebemizi yapmak için mübarek 
geceler fırsattır. Müslümanların neden estetik 
anlayıştan yoksun olduğunu, edebi algıdan 
mahrum olduğunu, neden sanattan uzak dur-
duğunu da bu gece münasebetiyle tefekkür 
etmek lazım. 

“Fatih Sultan Mehmet müjde insandır” 
İstanbul’un fethinin 559. Yıl dönümün-

deyiz... Fatih Sultan Mehmet’i nasıl anla-
tırsınız? 

Müjde insan. Bunu böyle algılamak lazım. 
Peygamber müjdesine ve övgüsüne mazhar 
olmuş bir insan olarak algılamak lazım ama 
bu kadarla bitmiyor.  Bize ne verdi? Bize ilk 
anayasayı verdi. Fatih kanunnamesi bu top-
rakların gördüğü ilk Anayasadır. Dışişleri Ba-
kanlığı protokolü hala Fatih Kanunnamesi’ ne 
göredir. İkincisi, devleti sistematik hale geti-
ren adamdır. Devletin bekasını öne çıkaran bir 
insan. Osmanlı Devleti’ni kurumsallaştıran, 
çünkü fetihle birlikte imparatorluk burcuna 

yükselme başlıyor ve öncelikle insana insan 
olduğu için değer veren ve asıl Müslümanlığın 
bu olduğunu söyleyen insan. Fetihten sonra 20 
yaşında bir adam... Zağanos Paşa kapıda kar-
şılıyor ve diyor ki: “Alınmaz kal‘ ayı aldınız 
mesrursunuz hünkârım.”( Alınmaz İstanbul’u 
fethettiniz, onun için mutlusunuz.) Cevap ve-
riyor : “Zağanos bu ferah ki ben de görürsün, 
kal’a fethüne değildir, Akşemseddin  gibi bir 
Pir’i Aziz zamanında yaşadığıma sevinirim.” 
( Kale almak falan değil, İstanbul’u fethetti-
ğimden dolayı değil neşem, ben Akşemseddin 
ile  birlikte bu çağı paylaştığıma sevinirim.) 
Dönemin en değerli insanı, diğer bir değerli 
insanla övünüyor.

“Kastamonu, Doğuyla Karadeniz arasında 
önemli bir geçiştir” 
Fatih Sultan Mehmet’in anne tarafın-

dan Kastamonulu olduğu bilinen bir ge-
çektir. Osmanlı padişahlarının çoğunun 
hocasının da Kastamonulu olduğu bilgisi 
var, öyle midir?

Doğrudur Kastamonu’nun yetiştirdiği 
önemli âlimler vardır. Şapka inkılabının niye 
Kastamonu’dan başlatıldığını çözersen, bunu 

da çözersin.  En güçlü yer orası. En fazla âlim 
yetiştirmiş, en fazla doğru insan üretmiş. Kas-
tamonu; Karadeniz’le Doğu arasında bir geçiş-
tir. İnsan yapısı olarak da muhafazakârdır. Ve 
direnci olan bir beldedir aslında.  Orayı kıra-
bilirsek, her tarafı çözebiliriz. Yani matematik 
problemi çözerken biz ne yapardık? En zordan 
kolaya doğru giderdik. Zihin tazeyken başlan-
gıç noktası en güçlü noktadır. En zordan baş-
larsın. Kastamonu’nun seçilmesi bu zorluktan 
dolayıdır. Çözmeseler ne olacaktı, bombalaya-
caklardı işte. Rize’yi, Of’u bombaladılar.

Şeyh Şaban-ı  Veli Hazretleri hakkında 
neler söylersiniz?

 Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri ve diğerleri... 
Bunlar gönül erlerimiz. Hikayelerine baktığı-
nız zaman sıradan bir hayat yaşamadıklarını 
görürsünüz. Kendilerini vakfetmiş, insan üret-
meye kendilerini vakfetmiş insanlardır. Öte-
ki için kendi keyfinden vazgeçebilmiş insan 
önemli insandır, değerli insandır. Ötekilerin 
selameti uğruna kendi zevkusefasından vaz-
geçebilmiş bir insan Şeyh Şaban-ı Hazretleri 
ve ötekiler tabii ki. Gerek Kastamonu’nun 
yetiştirdiği gerek başka beldelerin yetiştirdiği 
değerli insanlar. 

“Said-i Nursi, Şaban-ı Veli’nin devamıdır”
Bediüzzaman Saidi Nursi’nin Kastamo-

nu’da yaşaması ve ilişkisi nedir?
Bediüzzaman, Şeyh Şaban-ı Veli Hazret-

leri’nin bıraktığı noktadan başlayan insandır. 
Yani İslam’a tefekkür boyutu tasavvuf boyutu 
kazandırmak isteyen i alimlerimizin silsilenin 
kesilmesinden sonra, o düşünce sistemini ih-
ya edip hayata geçirmek için hayata meydan 
okuyan insandır. O bakımdan zulme uğradı 

çok fazla. Mesela cami imamlarına, namaz 
kıldıranlara çok müdahale edilmedi. Çünkü 
camiye giden insan sayısını azaltmak için ted-
birler alınmış, git gide imam yalnız kalacaktı. 
Ve cemaat yok diye cami kapatılacaktı. Bizde 
2000-3000 civarında camii satılmıştır, cemaati 
yok diye.

Ne anlamda satılmıştır?
Evet satılmıştır. Bazıları CHP lokali yapıl-

dı, CHP merkezi yapıldı, ev yapıldı Urfa’da. 
Oturan adamın haberi yok. Tövbe estağfurul-
lah çarpılacağız falan filan...

“Türkiye’de cami çok değil, yok!”
Camilerin çok olduğu söyleniyor, sizce 

cami sayısı yeterli midir, fazla mı?
Valla benim kanaatimi sorarsanız cami çok 

değil, yok. Eski camileri çıkarırsanız, onların 
kopyası bir sürü şey dikmişler. Estetik anlayış-
tan yoksun, mimari değerden mahrum bir sürü 
bina dikmişler. Ne var, alametifarikası minare. 
Ben dört şerefeli minare gördüm Samsun’un 
Bafra’sından sahile doğru inerken, hiçbir yer-
de görmediğim bir şey bu dört şerefeli. Kanuni 
gibi bir padişah geldi. Üç şerefeden fazlasına 

izin vermedi, zaten tutmaz, ilk sallantıda gi-
der. Merak ettim kahvelere sordum, niye dört 
şerefeli? Cevap: Karşı köy üç şerefeli yapmıştı 
biz dört yaptık(!) 

“Geçen ay Kastamonu’daydım”
 Geçtiğimiz ay Kastamonu Üniversitesi-

nin davetlisi olarak bir konferans için Kas-
tamonu’daydınız. Kastamonu geziniz nasıl 
geçti, nerelere gittiniz? 

Üniversiteye gittim. Şimdi pek hatırlaya-
mıyorum. Öyle çok geziyorum ki, insanlar hep 
şikâyet noktalarını hatırlar ya. Öyle bir şey ha-
tırlamadığıma göre güzel geçmiştir. Kalabalık 
ve yoğun olduğunu biliyorum. Üniversite öğ-
rencileri vardı. Kastamonu’nun bir iki ilçesi-
ne de gittim. Safranbolu’da kaldım. Otantik 
yerler falan ama işletme açısından baktığınız-
da çok da o işi bilen insanların yapmadığını, 
öğrencilere kiraya veriyorum dediğini falan 
gördüm.

Neler gözlemlediniz, nasıl bir dinleyici 
kitleniz vardı?

Söz konusu öğrenciler olduğu zaman an-
lattıklarınızın işe yaradığını görüyorsunuz, 
fark ediyorsunuz. Benim de anlatımım fena 
değildir.(!) Tepkiler aldığımız, sualler aldı-
ğımız özel görüşmelerimizde sorulan sorular 
seviyeli bir kitleyi gösteriyor. Hatta hocalar 
şaşırdı, ya bunları bize sormuyorlar. Siz de-
dim, böyle sabırla cevap veriyor musunuz 
yoksa geçiştiriyor musunuz sorun burada. 
Anne babalar da çocuklarını geçiştirir, ho-
calar da... Hocayla yürek iletişimi kuramıyor 
ki çocuk gitsin de soru sorsun. Sevmediği 
hocaya soru sormaz. Önce kendinizi sevdi-
receksiniz. 

“Rizeliler beni sevmez”
Siz Rizelisiniz ama sanki Kastamonulu-

lar sizi daha çok seviyorlar farkında mısı-
nız?

Rizeliler beni sevmez. 50 senedir Türki-
ye’yi geziyorum. Konferansa en az gittiğim 
yer Rize’dir. Kendi ilçemde ilk defa bir soh-
bete çağrıldım önceki sene. Karadeniz Bölge-
si bir duyarsızlık içinde. Epey bir duyarsızlı-
ğı var. Orta Anadolu daha duyarlı mesela bu 
konuda.

“Halk için yazıyorum diyenler doğru 
söylemiyor”
Velûd dendi sizin için. Çok eser veren, 

doğurgan yazar dendi. Yazmak sizin için ne 
ifade ediyor? 

Mutluluk. Tamamıyla mutluluk. Çünkü 
her yazan kendini yazar ve kendine yazar. 
Bunu böyle tanımlamak doğrudur. İri iri laflar 
etmeyi sevmiyorum ben. Halk için yazıyorum 
diyenler vardır, halk için başka bir şey yap-
mıyorsun da niye yazıyorsun? Kendisi için 
yazar. Üreten kendisi için üretir. Yazar mutlu 
oluyor yazdıkça. Mutlu oldukça da yazıyor. 
Nazım Hikmet gibi düşünürler de Mehmet 
Akif gibi düşünürler de kendini ifade edebil-
melidir. Ne Nazım Hikmet gibi düşünenleri 
ülke dışına sürülmeli ne Mehmet Akif gibi 
düşünenleri Mısır’a gitmek zorunda kalmalı. 
Burada ifade etmeliler, burada konuşmalılar, 
burada tartışmalılar ve o renklilik o çeşitlilik 
içinde Türkiye daha engin ufuklara açılmalı.

“Nazım Hikmet iyi şairdir”
Nazım Hikmet’i nasıl 

buluyorsunuz şair ola-
rak, düşünür olarak?     

Şair olarak iyi 
buluyorum, güzel 
şiirleri var. Pey-
gamber efendimize 
naatı olduğunu bi-
liyor muydunuz? 
Peygamber efen-
dimize övgü yaz-
mıştır Nazım Hik-
met. Çünkü Osmanlı 
çocuğudur. Daha son-
raları da zen-
gin çocuğu 
o l m a -
nın da 
dürtü-
süyle 

farklı alanlarda kendini ifade etmeye çalışma-
sı. Moskova Üniversitesi’nde okuması, bey-
ninin yıkanması, kaçmak zorunda kalması... 
İnsana kendi ülkesinde yaşama hakkı vermez-
seniz bir şekilde gitmek zorunda kalır. Akif 
de gitti (Mehmet Akif Ersoy). Uç iki örnek 
bunlar. Nazım’ın şiirlerinin bazılarını çok gü-
zel buluyorum. İdeolojik şiirleri çok sarmıyor, 
zaten onu da sardığını düşünmüyorum.

“Atatürk zaten önemli bir insan, 
putlaştırmak niye”
Sizin değerlendirmenizle Atatürk’ün 

Türkiye için önemi nedir? 
Atatürk risk almış, yerine göre ölümü gö-

ze almış. Tabii İstiklal Savaşı hakkında benim 
değerlendirmelerim farklıdır. Ama risk aldığı 
kesin, yani risk aldıysa onun tabiatıyla seme-
resini de alacaktır. Risk aldı, cumhurbaşkan-
lığı yaptı. Heykellerini diktik, çelenklerimizi 
koyuyoruz. Atatürk zaten yaptıklarıyla önemli 
bir insan. Onu peygamber ilan etmeye gerek 
yok. Bunu onun istediğini de zannetmiyorum 
üstelik. 

Türkiye’de kıyafet özgürlüğü konusun-
da neler düşünüyorsunuz?

Benim gazeteciliğe başladığım yıllarda 
vardı bu sorun  ben emekli oldum hala var. 
Fatih Sultan Mehmet’in 559 sene önce hallet-
tiği kıyafet sorununu hala çözememiş olma-
mız inanılır gibi değil, bırakın artık kızların 
etek boyunu ölçmeyi.

İSTAMONU’ya başarılar diliyorum” -ara-
Son olarak yazarlığının yanında değerli bir 
gazeteci olan sizden İSTAMONU hakkın-

daki görüşlerinizi almak isteriz,
Milletin değerlerine ve inançla-

rına saygı gösterdiğiniz ve halktan 
kopuk olmadığınız sürece başa-

rılı olmanızın önünde bir engel 
olacağını zannetmiyorum. İn-

celediğim kadarıyla gayet 
güzel ve elle tutulur bir iş 
çıkarmışsınız muvaffa-
kiyetler diliyorum.  

24 Mayıs Cuma...
Derin Diyalog ’un TV versiyonunda daha önce ağırladığımız 
Tarihi sevdiren adamla röportaj için İstanbul-Yeni Bosna’daki 
Nesil Yayıncılık plazasındayız… Adına ister tarihten bir yaprak 
koparmak deyin, ister tarihe altın bir kalemle not düşmek. Odası-

na girdiğimizde sanki bütün ansiklopedileri yutmuş, gözlerinden 
bilgi fışkıran Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu karşılıyor bizi… 
Yalın ve gerçek. İlk gözümüze çarpan masasının üstündeki dağı-
nıklık oluyor. Onlarca kitap, gazete, müsvedde, materyal…

Murat Güven ile

TARİHİ ANLATARAK 
TARİHE GEÇEN 

YEGANE İNSAN: 
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Aynı anda birçok şeyi yapmaya çalışmanın, insanlığa faydalı olabilme 
çabasının gözle görülür dağınıklığının yürekle toparlanmış haliyle
 karşı karşıyayız. Bugün ve bu gece Regaib Kandili... Karşılıklı olarak 
bu mübarek geceyi kutlayarak röportaja başlıyoruz...

YAVUZ BAHADIROĞLU 



HAYATA DAiR 
İSTAMONU

gulfem@istamonu.com

Gökgürültüsü, şimsek, şiddetli yağmur, fırtınaydı derken; 
karamsar, bıkkın ve her şeyden bezmiş bir ruh halini 

getiren puslu havalar nihayet geride kaldı. Kimse bana gü-
cenmesin, nihayet diyorum çünkü; öylesine sonbahar ve kış 
kapladı ki içimizi, bu son zamanlar bulutlu, kapalı, kasvetli  

ve her günü birbirinin fotokopisi geçen günler; üretkenliği-
mizi, heyecanımızı ve enerjimizi de etkiledi. En azından bana 
sorarsanız, bu durumdan fazlasıyla muzdarip olanlardanım, 
dolayısıyla güneş olsun yanıbaşımızda yeter ki, terlemeye de 
razıyım diyebiliyorum şu an, tabii şimdilik.

Gülfem Çerçioğlu ile
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ETKiNLiK ZAMANI
Devrekanililer 3. Bahar ve Kültür Şenliği:
Devrekanililer, Kastamonu Devrekani Dernek-

ler Federasyonu’nun düzenlediği 3.Bahar ve Kül-
tür Şenliği’nde buluşuyor! Şenlik programı çok 
keyifli ve renkli gözüküyor. Sepetçioğlu ekibinin 
halk oyunları gösterisi, Muhteşem Kastamonu’dan 
Muhteşem 37 oyunu, Fındıkkurdu Berna Karagö-
zoğlu’ndan konser ve eğlenceli yarışmalar gün bo-
yu sizlerle olacak. Bu şenliğe tüm hemşerilerimiz 
davetlidir.

 Tarih: 03 Haziran 2012 Pazar 
Yer: Kemerburgaz Göktürk (Esenler Bld. Piknik 

Alanı) 
Açılış: 11:00 
İletişim: 0532 497 77 41 0533 723 31 93

Sakıp Sabancı Müzesi: Rembrandt ve 
Çağdaşları Sergisi 
Kuruluşunun 10. yılını kutlayan Sabancı Üni-

versitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM)’nin düzen-
lediği “Karanlıkla Işığın Buluştuğu Yerde… Remb-
randt ve Çağdaşları - Hollanda Sanatının Altın 
Çağı” sergisi devam ediyor. Hollanda ve Türkiye 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı vesilesiy-
le hazırlanan sergi, Rijksmuseum ile dünyanın önde 
gelen özel bir koleksiyonuna ait eserleri, Türkiye’de 
ilk kez izleyicilerle buluşturuyor. Şimdi seçkin eser-
leri ile Sakıp Sabancı Müzesi Atlı Köşkte 22 Şubat 
– 10 Haziran 2012 tarihleri arasında sanatseverlerin 
ziyaretini bekliyor… Serginin bitmesine bir aydan 
az bir süre kaldı, elinizi çabuk tutun derim. 

Detaylı bilgi için: http://muze.sabanciuniv.edu 
Adres: Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 

34467 İstanbul Telefon: 0212 277 22 00

Yükseklere Uçuş’ Sergisi: Pegasus ile 
Yükseklere Uçuş 31 Mart – 30 Haziran 2012
Çocuklar için uçma temalı eğlenceli ve interak-

tif bir sergi. Daha önce yaşamadıkları bir deneyim 
için, çocuklarınızı yaratıcılığa ve hayal gücüne da-
vet eden bir çalışma.‘’Bu sergide, okul grupları ve 
aileleriyle birlikte gelen çocukları uçma konusunda 
büyüleyici bir deneyim, eğlence ve aynı zamanda 
öğrenme serüveni bekliyor.  

Adres: Beşiktaş Çagdaş, MKM/Akatlar  
http://www.cocukistanbul.org 
Telefon: 0212 2524048 /  0505 7801115
 
Kastamonu Fotoğraf Sergisi: 
06 Haziran 2012 çarşamba günü saat 18:00’ de 

Kadıköy Vapur İskelesi Şirket-i Hayriye Sanat Ga-
lerisi’nde 100 fotoğraflık Kastamonu sergisi açılı-
yor. Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi 22 
fotoğrafçının 5 yıllık birikiminden seçilen en güzel 
Kastamonu fotoğraflarını görmek üzere, sergi 06-
14 Haziran tarihleri arasında siz Kastamonu sevda-
lılarının ve tüm fotoğraf severlerin ziyaretini bekli-
yor. Detaylı Bilgi İçin: www.kasfot.com

KÜRESEL ısınmadan söz ettiğimiz-
den beri, hem doğanın hem bizim denge-
miz bozuldu, bünyemiz tüm yaşananlara 
tanık olurken, yaşanan değişikliklerle 
mücadele eder olduk. Özetle, her şey ta-
dında olmalı, dengede olmalı diyelim ve 
elimizden geldiğince çevremizi koruma-
lı, hassas ve duyarlı olmalıyız daha iyi 
koşullarda yaşamak ve gelecek nesillere 
yaşanılır bir dünya bırakmak için.

 Şimdi kışlıkların yerini yazlıklar al-
maya başladı. Etrafımızda koyu renkleri 
görmekten bıkmışken, manto ve atkıla-
rın yerini gökkuşağı gibi rengarenk kı-
yafetler aldı. Sarı, pembe, su yeşili, mor, 
mavi, kırmızı, lila, beyaz ve özlediğimiz 
tüm renkler vitrinlerde yerini alarak göz 
kamaştırır oldu. Çileğin, kavunun, eri-
ğin, kirazın kokusu sofralarımızı neşe-
lendirdi, kimisine ise geçmişten bir anı-
sını getirdi, çocukluğunu hatırlattı, de-
desinin yetiştirdiği dağ çileğini özletti, 
o mini mini köy domateslerinin kokusu 
burnunda tüttü. 

Yaz mevsimi deyince akla neler neler 
geliyor; şöyle bir durup düşündüğünüz-
de; beyin fırtınasında yok yok. Üniveris-
te öğrencilerinin sınavları, yaz okulları, 
mezuniyetler, kınalar, düğünler, seyahat 
planları, işten izin alma zorluklarıyla 
karşı karşıya kalma, yazlıktaki o güzel 
akşam yemekleri, yaz aşkları, memle-
ket hasreti çekenler, ada sahilleri, çay 
bahçelerinde sevdiklerinizle sohbetler, 
konserler, şenlikler, festivaller, deniz 
kenarında yürüyüşler, süt mısır, dondur-

ma, deniz, güneş, kum, sahil, kalabalık, 
kalabalığın içinde kendini yalnız hisse-
denler, hastalıklar, ağlayışlar, gülüşler, 
hayaller, beklentiler, başlangıçlar, bi-
tişler, ayrılıklar, kavuşmalar, her zaman 
olduğu gibi doğumlar, zamansız ölüm-
ler, yeni umutlar ve dahası ve sayamadı-
ğım onca şey yaza ve size dair…

Her ne olursa olsun, ilkbahar, yaz, 
sonbahar, kış, bence; önce kendini 
sevmesiyle başlar insanın hayatındaki 
gelişmeler, kendini sevmekle başlarsa 
insan her yaptığı işe, güzelliklere vesi-
le olur, mutluluğu getirir beraberinde… 
Kendini sevmeyen insan, bir başkasını 
da tam anlamıyla seviyor olamaz. İyi-
si mi, her şeye ama her bir yeniliğe ilk 
adımınızda işe önce kendinizi sevmekle, 
daima kendinizle barışık olmakla baş-
layın. Tabii asla bu dediklerimi kendini 
beğenmekle karıştırmayın. O bambaşka 
bir şey. Hayatta en çok olmasını istedik-
lerimizdir; kendimize, sevdiklerimize 
saygı, sevgi ve dürüstlüğün olması… 
Arada bir kendimize dönüp bakmalıyız 
karşı tarafı suçlamak yerine, zor gelse de 
bunu başarmalıyız.

Yenilikler her zaman çekici gelmiş-
tir bizlere. Şimdi yenilenme zamanı, 
arınmaya ihtiyaç duyduğumuz bir dö-
nem. Kışın yorgunluğunu üzerimizden 
sıyırıp atma günleri, gül ayı olan Mayıs 
sona eriyor olsa da önümüzde daha bi-
zi bekleyen mis gibi begonvil kokuları 
var. Gezin, eğlenin, okuyun, öğrenin, 
keşfedin ama güneşin tadını çıkarırken 
gözünüzden olmayın, ultraviole ışınla-
rına karşı korumalı gözlüklerinizi takın. 

Güneşe çıkmadan önce mutlaka yüksek 
koruma faktörlü koruyucu sürün. 

Sizi ne mutlu ediyorsa onun peşin-
den gidin. Sevin, sevdiklerinize mektup 
yazın, fotoğraf çekin, resim yapın, kitap 
okuyun, ister yabancı dil öğrenin, ister 
bir günlük tutun, ister bir enstrüman ça-
lın, ya da en sevdiğiniz albümü dinleyin. 
Yaşama ne katıyorsak, bize onu geri 
veriyor bir şekilde, unutmayın ve nefes 
alıp verdiğiniz her an’ın kıymetini bi-
lin. Bana sorarsanız eğer, peki sen öyle 
mi yapıyorsun da, bize diyorsun bunla-
rı derseniz, söyleyeyim; evet, mümkün 
olduğunca böyle yapıyorum, her an için 
şükrediyorum.

Bir şeyi gönülden isteyip, uğruna 
mücadele veriyorsak; evren ve evrende-
ki her detay o kapıları aralamamız için 
doğru anahtarları veriyor ve herkes se-
ferber oluyor bizim için. Yeter ki temiz 
kalpli olmalı ve gereğini hakkıyla yeri-
ne getirmeli. Hz. Mevlana’nın şu söz-
leri tam da içimi aydınlatıyor, ruhumu 
yansıtıyor adeta; sizlerle de paylaşmak 
istedim.

“Gönül; bir gün olur, Seni gönlünü 
alana ulaştırır.

Can; bir gün olur, Seni sevgiliye 
ulaştırır.

Sen de derdin eteğini elden bırakma,
Çünkü o dert, bir gün olur, Sen’i 

dermana ulaştırır.”
Hz. Mevlâna Celaleddin Rûmî 

Siz değerli okuyucularıma, yaza, yeni-
liklere ve değişime bir kez daha selam olsun.

Yüzünüzden tebessüm, yüreğinizden 
sevgi eksik olmasın.

Yaza merhaba ve dahası GüZELLiK VE BAKIM öNERiLERi
Saç Dökülmesini 
Önleyen Maske

Malzemeler
• Bir tutam ısırgan otu
• 1 çorba kaşığı çörek otu
• 300 gr zeytinyağı
• Cam kavanoz
 
Hazırlanışı:
Cam bir kavanozun içine bir 

tutam ısırgan otunu, öğütülme-
miş çörek otunu koyun ve üzerine 
zeytinyağını ilave edin. Geniş bir 
tencerenin dibine katlanmış mi-
nik bir havlu koyun. Malzemeleri 
koymuş olduğunuz cam kavanozu 
bu havlunun üzerine yerleştirin 

ve tencerinin  içini suyla doldu-
rarak, benmari usulü kısık ateşte 
45 dakika kaynatın. Kaynattıktan 
sonra bir gece demlenmesi için 
(en az 8 saat) sabaha kadar bek-
letin. Sabahleyin bu karışımı sü-
züp, haftada bir kez uygulayın. 
Önce saç diplerini iyice fırçalayın. 
Daha sonra bir pamuk veya fırça 
yardımıyla saç diplerine tıpkı bo-
ya sürer gibi sürüp, masaj yaparak 
uygulayın. Bu masaj saç derinize 
çok iyi gelecek ve kan dolaşımını 
olumlu etkileyecektir. Bu bakım 
yağını haftada bir kez olarak uy-
gulamaya devam edin, yeni saç-
ların çıktığını fark edeceksiniz ve 
böylece sağlıklı saçlara kavuşma-
nız mümkün  olacak.  

Kendinizle 
ilgilenin, 
kendinizi 
şımartın; 
çünkü siz 
buna 
değersiniz

HAFTANIN YEMEĞİ
EKŞİLİ PİLAV

Malzemeler
• 3 su bardağı siyez bulguru
• 2 kuru soğan
• 4 su bardağı ekşi ayran ya da ekşi yoğurt
• 2 çorba kaşığı tereyağı
• 2 çorba kaşığı domates salçası
• 15-20 yaprak ebegümeci
• Yarım demet tarakdalı (dereotu)
• Yarım demet maydanoz
• Taze ya da kuru nane
• Tuz, kırmızı pulbiber, karabiber
Tarif
• Bulguru bol suyla yıkayıp süzün.
• Tencereye alıp üzerine çıkıncaya kadar su 

ekleyin. 
• Kısık ateşte hafif sulu kalıncaya kadar pi-

şirin. 
• Yeşillikleri yıkayıp elle küçük parçalara 

ayırın. 

• Tencereye ekleyip yeşillikler yumuşayın-
caya kadar 1 taşım kaynatın. 

• 3 su bardağı ekşi ayranı ilave edip karış-
tırın. 

• Bir taşım daha kaynatıp tencereyi ocaktan 
alın.

• Soğanları soyup küp şeklinde doğrayın. 
• Küçük bir tavada tereyağını kızdırın. 
• Soğanı ilave edip kavurun. 
• Salça, tuz ve baharat ekleyip iyice karış-

tırın. 
• Salçalı sosu üzerine gezdirip sıcak servis 

yapın. Afiyet olsun.

TURNUVANIN kapanış maçını 
Şampiyon Aktaştekke ve diğer köyler-
den Karma oluşturulan Daday Dernek 
takımı ile Kastamonu’da Amatör Kü-
mede mücadele eden Daday Yeni Be-
lediye Spor arasında yapıldı. 

Maçın normal süresi 4-4 berabe-
re sona ererken penaltı atışları sonrası 
galip gelen taraf  Daday Yeni Belediye 
Spor oldu. 

Turnuvanın finaline katılan isimler 
arasında, Daday Belediye Başkanı Ha-
san Fehmi Taş, Emniyet Amiri Mesut  
Saki, Cumhuriyet Savcısı Enes Polat, 
İstanbul Barosu Genel Sekreteri Hüse-
yin Özbek, Kayıköy Dernek Başkanı 
Mustafa Umur, Selalmaz Grup Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Uzunha-
san, Daday Derneği Kurucu Başkanı 
İsmail Selalmaz – Mustafa Terzi ve 
STK temsilcileri de yer aldı.

Maç öncesi Konuşma yapan Da-
day Dernek Başkanı Hikmet Şahin; 
Daday’dan gelen futbol takımına ve 
teknik heyetine, teşekkür etti. Birlik, 
beraberlik, dayanışma ve kaynaşma 
düşüncesi ile gerçekleştirilen turnuva 
amacına ulaşmıştır, 

İstanbul’da tüm hemşerilerimizi bir 
araya getirdik ve aynı zamanda Daday 
ile köprü kurduk. Futbol turnuvasının 
sonunda Daday Belediye Spor ile ka-
panış maçlarını önümüzdeki yıllarda 
da uygulamayı düşünüyoruz diyerek 
konuşmasına devam eden Başkan Hik-
met Şahin, “2004 yılında kurulan der-
neğimiz, Kısa sürede kendi yerini satın 
almış, üyelerine her konuda yardımcı 
olmaya çalışmıştır.

 2009 yılından bu yana da Eflani-
Daday yolunun yapılması için çaba sarf 
etmiş. her platformda bu yolun yapıl-
masını gündemde tutmuş, sivil toplum 
kuruluşu olarak sorunların gündemde 
tutularak çözüme ulaşılması için adım-
lar atılmasını sağlamıştır. Derneğimiz 

her yıl Çanakkale’ye geziler düzenle-
miştir’’ dedi. 8. Futbol Turnuvası önü-
müzdeki yıl tekrar buluşma temenni-
leriyle sona erdi.

Sp r Sp r Sp r

Kastamonu Daday İlçesi Çevre Köyleri 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 
8. Köyler arası futbol turnuvasını 
Yeşilpınar Mevlana Spor Tesislerinde 
yoğun katılım ile tamamladı. 6 Köy 
takımının katıldığı turnuvada Aktaştekke 
Köyü şampiyon oldu. İkinciliği 
Kararağaç alırken Kayı Köyü üçüncü oldu.

Daday Futbol Turnuvası Sona Erdi

Daday Belediye Başkanı 
Hasan Fehmi TAŞ

Daday Dernek Başkanı 
Hikmet ŞAHİN
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Azdavay Kaymakamı 
Osman DOĞRAMACI, 
Azdavay Belediye Başkanı 
Osman Nuri CİVELEK

YEŞİLİN bin bir çeşidinin nakış gibi işlendi-
ği, çiçeklerin her türlüsünün bir ressam titizliği 
ile dağlarına yaylarına serpildiği şehrime,

Âşıkların üstünden geçerken içinin titrediği, 
Âşıklar Köprüsü’nün olduğu şehre,

Azdavay’a gidiyorum.
Özlemişim ıhlamur kokusunu, âşıklar köprü-

sünü.
İşte ben tam da bu mevsimde Azdavay’a gi-

diyorum,
Kaç çeşit yeşilinin olduğunu sayamadığım 

şehre, bu yeşile inat rengârenk giyinen yüzü hep 
gülen insanların olduğu şehre gidiyorum.

Azdavay’dayım.
Sokaklar tanıdık, insanlar tanıdık.
Her tanıdık gel diyor bir çay molası oturalım 

şu bahçede.
Benim vaktim dar, yolum uzun. Önce Âşık-

lar köprüsünü ziyaret edeyim. Sorsam söyler mi 
acaba kaç âşık adını yazdı senin bağrına kaç kişi 
gizli sevdasını emanet etti diye. 

Köprüden bir başıma geçiyorum.
Karşıda piknik alanları var, yukarısında da gür 

ormanlarla kaplı bir tepe.
Azdavay’ı üstten seyretmek için orman içinde 

gördüğüm kesim yolunu izlemeye başlıyorum.
Yol yok sadece bir ağacın gövdesinin yukarı-

dan aşağı inerken açtığı iz var.

Tam da bana göre.
Tel tel, mantarı da var içi kızıl da var.  Ayı 

mantarlarını saymıyorum bile etraf onlarla dolu.
Üstümde koyu bir orman örtüsü, altımda yo-

sunlardan bir halı, ayaklarımın ucunda bir uçu-
rum önümde görünen ise Azdavay var.

Her mevsim Ihlamur kokan şehri izliyorum. 
Tam bir tablo, ormanlarla kaplı dağların or-

tasında akan bir dere iki yanda kırmızı kiremitli 
evler, yağmur yüklü bulutlarla kaplı gökyüzü.

O güzelim manzaraya doymak mümkün değil 
ama iniyorum şehre.

Dere kenarında kelebekler, gelincikler yol ar-
kadaşı oluyorlar bir de derede balık avlayan ka-
raleylek var.

Hepsine selam götürüyorum uzaklardan. Şe-
hirde işim bitip yola çıkacakken Bir dost durdu-
ruyor soruyor,

- Tekrar gelecek misin?
- Evet.

- Ne zaman?
…
- Bahattin Karakoç’un şiirinde dediği gibi;
…
Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana
Geleceğim diyorum, takvim sorma bana
- Ihlamur çiçek açtığı zaman.
…
Kısmetse, her “Ihlamurlar çiçek açtığı zaman” 

ben Azdavay’da olacağım. Ihlamur çiçeklerinin 
başımın üstünde uçuşmasını seyredeceğim,

Ihlamurların kokusunu esen yellerle uzaklara 
taa ormanın içlerinde bir kesim yolunun bittiği 
yamaçtan duyacağım.

Âşıklar köprüsünden geçeceğim.
Bana sorsalar Kastamonu’nun en romantik 

yeri neresidir deseler.
Hiç düşünmeden derim ki, Ihlamurlar altında, 

zümrüt yeşili ormanlar içinde, Âşıklar adına köp-
rü yapılan bir yerimiz var.

Azdavay derler adına,
Bundan daha romantik bir yer daha bulunur 

mu bilmem derim.

NOT:
İstanbul’da faaliyet gösteren Azdavay’a bağ-

lı 40 dernek bulunmakta. Azdavay Federasyonu 
başkanlığını Mehmet DİRİBAŞ, Azdavay Cazibe 
Çalışma Grubu başkanlığı da Ahmet BAKIR yap-
maktadır.

YOL HiKAYELERi
İSTAMONU

cebrailkeles@istamonu.com

Cebrail Keleş ile

SOKAKLARI IHLAMUR KOKAN ŞEHİR

Hava bir kapalı bir açık, arada bir öyle bir yağmur indiriyor ki sanırsın 
gök delinmiş, aniden başlayan yağmur başladığı gibi aniden bitiyor ve çok 
sürmüyor sonrasında birden güneş açıyor.

Ben Azdavay’a gidiyorum,
Sokaklarına ıhlamur çiçekleri yağan şehrime...
Azdavay’a gidiyorum.

TARİHİ

Azdavay’la ilgili bulunan 
en eski belge 1305 yılı-
na aittir. Yaşar Yücel’in 

‘XII-XV Yüzyıllarda Kuzey-Ba-
tı Anadolu Tarihi’ adlı kitabında 
(syf.133) Süleyman Paşa’nın oğ-
lu İbrahim Gazi’nin ‘Kastamonu 
tevabiinden Azdavay nahiyesinde 
Akçaviran çiftliği’ denilen mülk 
toprağını ve bir bab değirmenini 
vakfettiğini gösteren bir vakfiye-
den söz etmektedir. Bu belge bize 
İlçemizin en azından bahsi geçen 
tarihten beri bu adla anıldığını is-
patlamaktadır. 

Azdavay kelimesinin kökeni 
ve öz biçimi ile ilgili net bir tes-
pit yapma olanağı bulunmamak-
tadır. Bilge Umar, Türkiye’deki 
Tarihsel Adlar ve Paphlagonia 
adlı eserlerinde birkaç tez ileri 
sürmektedir. Ona göre Ermenice 
Asduadzadzin (Tanrıyı Doğuran; 
Meryem Ana) kilisesinin adı ya 
da Asduadzamayr (Tanrının Ana-
sı; Meryem Ana) kilisesinin adı 
kaynaklık etmiş olabilir. Umar’ın 
diğer bir tezi de ‘Azda’ bölümü-
nün ‘Ana Tanrıça Tapınıcısı’ an-
lamındaki ‘Adada’nın çeşitlemesi 
‘Azada’ olmasıdır. Sonraki –vay 
kısmının da ‘tapınağı’ anlamına 
gelebileceğini söyleyen yazar; 
böylece ‘Azadawa’ kelimesinin 
(Ana Tanrıça tapınıcısı halkın ta-
pınağının bulunduğu kentçik) Az-
davay adına kökenlik teşkil edebi-
leceği ihtimali üzerinde durur. 

Azdavay İlçesi 12.02.1945 ta-
rih ve 4869 sayılı Kanun ile ilçe 
statüsü kazanmış, 1 Nisan 1946 
tarihinden itibaren bu fonksiyo-
nunu yürütmeye başlamıştır. Bu 
tarihten önce Daday İlçesine bağlı 

bir bucak iken, mesafe uzaklığı ve 
ekonomik bağlılığın az oluşu ne-
deni ile ilçe olmuştur. 

İlçe tarihi hakkında yapılan 
arkeolojik kazılara göre; değişik 
zaman dilimlerinde Paflagonya-
lılar, Etiler, Lidyalılar, Helenler, 
Romalılar ve Bizanslar’ın istila-
sına uğramıştır. Candaroğulları 
zamanında Kastamonu Sancağına 
bağlı 36 kadılık’tan biri olarak 
idare edilmiş, 1460 yılında Fatih 
Sultan Mehmet’in Kastamonu’yu 
Osmanlı topraklarına katması ile 
Azdavay da Osmanlı ülkesine dâ-
hil edilmiştir. 

Azdavay Osmanlılar zama-
nında Daday’a bağlı kadılık ola-
rak görülmektedir. Daday 1868 
yılında Kastamonu’ya bağlı ilçe 
haline geldiğinde Azdavay Daday 
İlçesine bağlı bir nahiye haline 
gelmiştir. 

Osmanlılardan günümüze ula-
şan bir tarihi eser yoktur.1868 yı-
lında Daday Kastamonu’ya bağlı 
bir ilçe durumuna getirildiğin-
de 20 evde 233 kişinin yaşadığı 
Azdavay’ında Daday’a bağlı bir 
bucak olduğunu görüyoruz. Aynı 
yönetim Cumhuriyetin kuruluşun-
dan sonrada yürütülmüştür. 4869 
sayılı yasa ile 01.14.1946 tarihin-
de ilçe olmuştur. Daha sonra Az-
davay’a bağlı 26 köy bir kanunla 
Azdavay’dan ayrılmış ve 1988 yı-
lında Pınarbaşı ilçe durumuna ge-
tirilmiştir. Böylelikle o zaman 54 
köyü olan Azdavay’ın köy ve nü-
fus sayısı azalmıştır. Doğu kom-
şumuz olan Ağlı’ nın da ilçe ya-
pılmasıyla Azdavay’ın köy sayısı 
48’e kadar düşmüştür. Hızlı bir 
göçün olduğu ilçemizde nüfusun 
daha da azalacağı görülmektedir.

Azdavay Belediye Başkanı 
Osman Nuri CİVELEK

AZDAVAY


