
Dernek faaliyetlerine profesyonelce 
yaklaşarak hizmet kademelerine ay-
rılan Kağıthane Samsunlular Der-
nek Başkanı Mustafa Bilgin ile ku-

rumsal yapılarını ve hemşeh-
rileri için gerçekleştirdikleri 
faaliyetleri değerlendirdik.

Kağıthane Samsunlular Derneği

SAYI 14 - HAZİRAN 2013

444 23 00www.kagithane.bel.trKAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN AYLIK ÜCRETSİZ FAALİYET BÜLTENİDİR

KAĞITHANE’DE GÖSTERİŞLİ HIDIRELLEZ SAYFA8-9

HUZUR SOKAĞI TURGUT YILMAZ

“ Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye”

YAZ ETKİNLİKLERİ COŞKUSU

Ülkeye Değer Katan Eserler
Kağıthane’de Hayat Buluyor

SAYI 14 - HAZİRAN 2013

444 23 00444 23 00

  Kağıthane’de bulunan Osmanlı Arşivi Yeni Hizmet Binası’nın açı-
lışı Başbakan Erdoğan, Bakanlar, Milletvekilleri, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş, Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami İlhan, İstanbul’un 
diğer İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşların katılımı ile gerçek-
leştirildi. Başbakan Erdoğan, “Çok sayıda araştırmacıyı, bilim insa-

nını ve öğrencileri burada ağırlayacak ve onlara hizmet vereceğiz” 
dedi. Başbakan, Kâğıthane Deresi’nde yer alan Osmanlı Arşivi’nin, 
12 ayrı hizmet binasından oluştuğunu belirterek; “Burası da bir ta-
rih. Eskiden ‘Yürü gidelim serv-i revanım Sadabad’a diyorlardı. Şim-
di ‘Yürü gidelim hocalarımız, öğrencilerimiz hep beraber Sadabad’a, 
yani Osmanlı Arşivi’ne’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.           SAYFA16

DERNEKLERİMİZ

‘‘Benim babaannemin yaylada yaptı-
ğı ayranın tadını, çocuğum bilmiyor-
sa bunun sorumlusu benim’’ diyen 
İstanbul Karadenizliler Dernek 
Başkanı Ahmet Balcı ile der-
nek faaliyetlerini ve hemşeh-
riciliği konuştuk.

‘‘Benim babaannemin yaylada yaptı-
ğı ayranın tadını, çocuğum bilmiyor-
sa bunun sorumlusu benim’’ diyen 
İstanbul Karadenizliler Dernek 
sa bunun sorumlusu benim’’ diyen 
İstanbul Karadenizliler Dernek 
sa bunun sorumlusu benim’’ diyen 

Başkanı Ahmet Balcı ile der-

SAYFA12

SAYFA13

İstanbul Karadenizliler Derneği

New York Türk Günü’nde
El Yapımı Kağıt Tanıtımı

Kağıthane Belediyesi 
El Yapımı Kağıt Atöl-
yesi, 32.’si düzenlenen 
New York Türk Günü 
Yürüyüşü’nde yer alarak 
el yapımı kağıt üretimini 
tanıttı. 

SAYFA14

Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlenen  Sadabad Yaz Etkinlikleri hıdırellez şenlikleri ile başladı. Okçuluk, bisiklet, uçurtma 
yarışmaları, cirit oyunları ve yağlı güreş etkinliklerinin sergilendiği müsabakalara Kağıthaneliler yoğun ilgi gösterdi.   SAYFA5-6-7



Cıvıl cıvıl bir yaz mevsiminin yaşandığı 
Kağıthane’de yeni etkinliklerin ve yeni 
yatırımların coşkusunu geride bırakırken, 

yenilerine ev sahipliği yapmanın heyecanını ya-
şıyoruz. 

Tarihten bugüne yaşatılmaya devam eden 
geleneksel kutlamaların gerçekleştiği Hasbahçe 
Mesire Alanı’ndaki Sadabad Yaz Şenlikleri, her 

yıl bir öncekinden daha 
çok ilgi görüyor. Yoğun 
bir katılımla gerçekleştir-
diğimiz kültürel etkinlik-
lerimiz geçmişle gelecek 
arasında köprü kurmaya 
devam ediyor. Çocuklara 
yönelik sahne gösterile-
rinin de düzenlendiği et-
kinlik eğlenceli ve renk-
li görüntülerle festival 
havasına bürünürken, 
ilçemizden ve ilçe dışın-
dan gelen misafirlerimizi 
geçmişten günümüze 
uzanan adetlerin ve gele-
neksel spor dallarındaki 
organizasyonlarımızla 
karşılamanın haklı guru-
runu yaşıyoruz. Bu etkin-
likler bizleri birbirimize 

daha çok bağlıyor, büyük bir aile olduğumuzun bir 
kez daha farkına varıyoruz. 

Kadın Meclisi’nin farklı kültürleri bir arada bu-
luşturmak amacıyla düzenlediği “Geleneksel 4. 
Hasbahçe Kadın Şöleni” de Sadabad Yaz Şenlik-
leriyle birleşince, Kağıthaneliler aileleriyle birlikte 
güneşin tadını çıkardı. Etkinliklerimize yoğun ilgi 
göstererek bizleri yalnız bırakmayan herkese bir 
kez daha teşekkür ediyorum.

İlçedeki her mahallemizin nabzının tutulduğu 
halk meclislerini tamamladık. Yönetim ekibimizle 
birlikte gündüz esnaf ziyareti, akşam halk mec-
lislerinde bir araya geldiğimiz vatandaşlarımızla, 
geride kalan bir yılın değerlendirmesini yaparken, 
gelecekle ilgili planlarımıza birlikte yön verdik. 

İstişare toplantılarımızda en yoğun gündemi-
mizi kentsel dönüşüm oluşturdu. Bildiğiniz üzere 
% 25’i yenilenen Kağıthane’de ada bazında dönü-
şümlere rağbet artıyor. %30 fazla imar verilerek, 
Belediye tarafından teşvik edilen imar durumunda 
toprak sahipleri daha kârlı çıkıyor. Üstelik, sosyal 
içerikli birçok avantajlar sağlanan site projesinde 
en büyük sorunlardan biri olan trafik çıkmazı da 
büyük oranda ortadan kalkıyor. 

Geçtiğimiz ay ilçemizde faaliyet gösteren 
müteahhitleri, kentsel dönüşüm sunumu için 
Kağıthane Meclis Salonu’nda bir araya getirdik. 
Kağıthane Mühendisler Derneği’nin düzenlediği 
konferansta, kentsel dönüşümde başarılı projeler 
için müteahhitlerin dikkat etmesi gereken husus-
ları anlatarak, bu konudaki bilgi kirliliğinin önüne 
geçmeyi hedefliyoruz. 

Kağıthane’ye yeni bir değer katacak olan kıy-
metli Osmanlı Arşivi Hizmet Binası’nın açılışını 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ba-
kanlarımız, İBB Başkanımız ve değerli yöneticile-
rimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Başbakanımızın 
da söylediği gibi çok sayıda araştırmacıyı, bilim 
insanını ve öğrenciyi burada ağırlayacak olmanın 
sevincini yaşıyoruz.

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Kağıthane Müteahhitler Derneği’nin  “Kentsel Dö-
nüşüm” konulu konferansında; İstanbul Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. 

C. Melek Kazezyılmaz Alhan, Doç Dr. Cenk Alhan, 
Doç Dr Sadık Öztoprak ve  Yard. Doç. Dr. Turgay Coş-
gun riskli alanlar, zemin etüdü, kaliteli proje, sondaj, 
deneyler, yağmur suyu drenaj, taşkın kontrolünün 
kentsel dönüşümdeki yeri, bölgesel veya yapıya özel 
modelleme ve üniversite-sanayi işbirliği gibi konularla 
ilgili sunumlar gerçekleştirdiler. 

Gelişim ve değişimine hızla devam eden 
Kağıthane’nin kentsel dönüşüm projesinde etkin ola-
rak yer aldığını belirten Başkan Kılıç, “Kağıthane’miz-
de önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bundan sonra da 
ilçemizde dönüşüm çalışmaları devam edecek. Bizler 
2004 den itibaren Kağıthane’nin yüzde 25’ini yeniledik 
ve dönüştürdük. Geride yüzde 75’lik bir bölüm var. Bu 
bölümde sizler ve sizler gibi müteahhitlik hizmetleri 
veren iş adamlarımız yapacaklar” dedi.

Ucuz hizmeti tercih etmeyin
Kaliteli ve başarılı projelerin alıcılar tarafından değer 
bulduğunu belirten Başkan Kılıç;  “Bir kurumdan des-
tek isterken ucuzu tercih etmeyin. Kağıthane’de yap-
mış olduğunuz projelere ne kadar değer katarsanız, 
alıcılar tarafından o kadar değer bulur. Dolayısıyla en 

kaliteli projeleri üretmemiz lazım. Kağıthane’deki mü-
teahhit arkadaşlarımızda bu konuya özen göstermesi 
gerekiyor. Daha önce göreve geldiğimizde Kağıtha-
ne’mizde müteahhitlerimiz projeye nasıl bir kat, bir 
daire ya da bodrum katı daha fazladan değerlendiririz 
diye yaklaşıyorlardı. Artık anlayış değişti. Müteahhitler 
daha kaliteli, daha değerli yapı nasıl yaparım diye dü-
şünüyorlar” şeklinde konuştu.

Kağıthane’yi geleceğe hazırlıyoruz 
Başkan Kılıç, “Geleceğe çok iyi bir Kağıthane hazır-
lama çabası içerisindeyiz. Yeni önemli yatırımların 
Kağıthane’ye gelmesiyle ilçemiz değerlenmeye de-
vam ediyor. İstanbul’un en önemli metro hatların-
dan biri Kağıthane ile Mahmutbey’i birbirine bağ-
layacak, 3’üncü köprünün şehir merkezine ilk çıkışı 
Kağıthane’den olacak ve 3’üncü hava alanının en 
önemli çıkışlarından biri ilçemize yapılacak. Yani Ka-
ğıthane değerine değer katacak. Tüm bunları dikkate 
aldığımızda Kağıthane’nin çok daha düzenli ve doğru 
şekilde yerleştirilmesi gerekiyor” dedi.

Kağıthane Müteahhitler Derneği Başkanı Menek-
şe Engin, derneğin insanların can ve mal güvenliğinin, 
standartların sasğlanması, sosyal gelişimine destek ve 
kontrol amacıyla kurulduğunu, bu tür bilgilendirme 
çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kağıthane’de faaliyet gösteren müteahhitler, kentsel dönüşüm sunumu için Kağıthane Meclis 

Salonu’nda bir araya geldi. Kağıthane Müteahhitler Derneği’nin düzenlediği konferansta, kent-

sel dönüşümde başarılı projeler için müteahhitlerin dikkat etmesi gereken hususlar anlatıldı.

Müteahhitler Kentsel Dönüşümü Konuştu

Kağıthane’yi yaşamak, 
hayatı paylaşmaktır
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Konserler ve renkli etkinliklerle 3 gün süren şöle-
ne Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi 
Fatma Kılıç’ın yanı sıra; AK Parti İstanbul Millet-

vekilleri Şirin Ünal, Sevim Savaşer ve Tülay Kaynarca, 
AK Parti İlçe Başkanı Sami İlhan, AK Parti İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, Kağıthane Gençlik 
Kolları Başkanı Şaban Demirel, İl Sosyal Hizmetler 
Müdürü Önal İnaltekin, Kağıthane Belediye Başkan 
Yardımcıları, birim müdürleri, STK başkan ve üyeleri 
katılırken, Kağıthaneliler de yoğun ilgi gösterdi. 

İBB Engelliler Mehteran Ekibi’nin gösterisiyle 
başlayan şölende konuşan Başkan Kılıç emeği geçen 
herkesi tebrik ederek “Her geçen gün daha da büyü-
yen bir etkinlikle yine aranızdayız. Çeşitli yöreleri-
mizin dernekleri özel ürünlerini de buraya getirdiler. 
Uluslararası yardım yapan dernekler burada bizlerle. 
Bu birlikteliklerle çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak. 
Önümüzdeki yıllarda bu dayanışma artacak” dedi.

Başkan Kılıç’a Hasbahçe’nin tarihine uygun olarak 
ahşap sandal maketi hediye eden Meryem Tekbıyık, 
“Bizler 4 yıl önce 12 dernekle yola çıktık. Bu yıl Kadın 
şölenimiz 31 derneğimizle ve çeşitli STK’lar ile birlikte 
büyüdü. Biz kadın birlikteliğinin, kadın çalışmalarının 
yayılmasını istiyoruz. Kağıthane yayılan bu kadın ça-
lışmaları tüm Türkiye’yi sarmasını diliyoruz” dedi.

Aile Bakanlığı olarak geniş bir aileyiz
Engellilere fırsat verildiğinde başarılı sonuçlar ortaya 

çıkacağını, önemli olanın kafalardaki engeli kaldır-
mak olduğunu vurgulayan İstanbul İl Sosyal Hiz-
metler Müdürü Önal İnaltekin, “Biz Aile Bakanlığı 
olarak geniş bir aileyiz. Aile içerisinde kadına yar-
dım elinin uzatıldığında aile hayatının değişimini 
görüyoruz. Bu yüzden ne olursa olsun kadınların 
desteklenmesi gerektiğini biliyoruz. Aile içinde şid-
dete son vermeliyiz, aile içi iletişimi güçlendirme-
liyiz” dedi.

Kağıthane türkülerle eğlendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelliler 
Mehter Takımı’nın konseriyle başlayan şölen, sah-
ne gösterileriyle devam etti. Akşam ünlü türkücü 
Turgay Başyayla ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Fasıl Grubu Naimi’nin konserleriyle devam 
eden şölene yoğun katılım vardı. İBB Fasıl Grubu 
Naimi’nin sahne almasıyla başlayan programda 
Kağıthaneli kadınlar grubun söylediği şarkılara eş-
lik ettiler.

Daha sonra Kağıthanelilerin alkışları eşliğinde 
sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay 
Başyayla ‘Kesik Çayır’ parçasıyla başladığı konser-
de davetlilere unutulmaz akşam yaşattı. Kağıthane 
Belediyesi’nin örnek bir organizasyona imza attığı-
nı belirten Başyayla, birlik ve beraberliğin önemine 
işaret ederek buna katkıda bulunan Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür etti.

Kağıthane Belediyesi 
Kadın Meclisi’nin fark-
lı kültürleri bir arada 
buluşturmak amacıyla 
düzenlediği “Geleneksel 4. 
Hasbahçe Kadın Şöleni”, 
Kağıthaneliler’e eğlen-
celi dakikalar yaşattı. 31 
dernek ve kuruluşun yer 
aldığı şölende, ülkemizin 
farklı yörelerinin lezzetle-
ri Hasbahçe’ye taşırırken, 
konser ve etkinliklere 
yoğun ilgi gösterildi. 

Farklı Kültürler

Kadınlar Şöleni’nde Buluştu
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Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleş-
tirilen belge takdim programına Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan Yardımcıları, birim 

müdürleri, danışman firma yöneticileri ve belediye 
personeli katıldı.

Belgelendirme firma temsilcisi Ali Ağaoğlu’ndan 
kalite belgelerini alan Başkan Kılıç, kaliteli çalışma 
anlayışı için belediye personeline teşekkür ederek  “En 
iyi hizmet kalitesi için sürekli çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Uluslararası yetkili bağımsız kurumlar müdür-
lüklerimizi denetletiyor. Çalışma sistemimizde stan-
dartlarımızı oluşturuyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte 
kalitenin sürdürülmesi için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Bu güzel ve anlamlı günde kaliteden ödün 
vermeden hizmet verdikleri için çalışma arkadaşları-
mıza teşekkür ediyorum” dedi.

Güvenli ve sağlıklı gıda hizmeti 
Kağıthane Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin gıda güvenli-
ği, hijyen ve müşteri memnuniyetini öncelik alan hiz-
met anlayışıyla almaya hak kazandığı ISO 22000 Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi, güvenli ve sağlıklı 
gıda analizinde global olan kalite standartlarını belge-
lendiriyor. Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konu-
sunda bilinçlenmesi, gıda mevzuatlarına ve kanunlara 
uyumu, ürün kalitesinin geliştirilmesi gibi etkileri olan 
uygulama, insan sağlığını en kolay etkileyecek etmen-
lerin başında gelen gıda ürünlerinde başarılı kontrolü-
nü belgeliyor.

Mekansal dekarasyon, servis sunum, yemek çeşit-
liliği ve lezzeti gibi birçok alanda kaliteli hizmet veren 
Sosyal Tesisler, sürekli gelişim ve uygulama kontrolle-
rine bağlılıkla artan kalite anlayışını koruyor.

Sosyal Tesislerde Gıda 
Güvenliği Belgelendi

Kaliteli hizmet anlayışıyla mevzuatlara uygun olarak çalışmala-
rını sürdüren Kağıthane Belediyesi Sosyal Tesisleri, ISO 22000 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi almaya hak kazandı.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri 
Federasyonu’nun (ÇOSKF) düzenlediği Gele-
neksel Çocuk Oyunları’nda İstanbul şampiyo-

nu olan Yaşar Doğu İlköğretim Okulu öğretmen ve 
öğrencileri ile Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç  bir araya geldi. Yarışmada Kağıthane’yi başarıyla 
temsil eden Kağıthane Ali Fuat Cebesoy İlk Okulu 
öğrencileri ise üçüncü oldu. 

Şampiyon öğrencilerin ders başarılarıyla ilgili 
bilgi alan Başkan Kılıç, akademik başarının önemini 
vurguladı. Başkan Kılıç, ‘‘Dersler iyi olmazsa başarı-
lar geçici olur, derslerde de başarılı olursanız, spor 
alanında yakaladığınız başarı devamlı olur. Akade-
mik ve sosyal alanda çift yönlü başarıyı yakalamanız 
önemli” dedi.

Özgüven gelişimi artıyor
2002 yaş grubu oyuncularla 18 okulun katıldığı ya-
rışmada şampiyonluk kazanan Yaşar Doğu İlköğ-
retim Okulu öğretmenlerinden Hakan Hindistan, 
“Amacımız çocuk oyunlarını önce ülkemizde, sonra 
dünya çapında yaymak. Çocuk oyunlarının yeniden 
alanlara dönmesiyle çocukların bilgisayar başında 
uzun saatler geçirmesi sonucu olaşan kronik rahat-
sızlıklara karşı onları koruyacağız. Çocukların sosyal 
yaşamlarını da destekleyen bu oyunlar, özgüven 
gelişimi, bireysel iletişim, grup çalışma uyumluluğu 
gibi duygusal gelişimlerini de destekliyor. Oyunlar-
da tanışıyor, arkadaş oluyorlar” şeklinde konuştu. 
Başkan Kılıç ile sohbet eden şampiyon öğrencilere 
kağıt tohum saksıları hediye edildi. 

Kağıthane’nin Şampiyon 

Çocuk Takımı
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu’nun geleneksel çocuk oyunlarını 
yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlediği yarışmada Kağıthane’yi 
başarıyla temsil eden okul öğrencileri Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı ziyaret etti. 

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi 
sonunda Son Durak mevkiinde 
yaşanan trafik sorunu,  Park So-

kak, Levent Sokak ve Taşlık Sokak’ı 
birbirine bağlayacak olan tünel proje-
si ile gideriliyor. Vatan Caddesi’ndeki 
trafiği rahatlatmak ve buradan geçişi 
Taşocağı Caddesi’ne bağlamak ama-
cıyla geçtiğimiz yıl temeli atılan tünel 
projesi hızla devam ediyor.

Tünel yapan ilk ve ilçe belediyesi
İlçe belediyeleri arasında kendi öz 
kaynaklarıyla ilk defa tünel çalışma-
sı yapan Kağıthane Belediyesi, Taşlık 
Sokak’ta araç trafiğine kapalı olan yolu 
düzenlenerek gidiş-geliş iki şeritli bir 
araç yolu açıyor. Projede kapalı ve açık 
kesit olmak üzere toplamda 300 met-

re uzunlukta inşa edilen tünel,  Şeref 
Sokak’ı Taşlık Sokak’a bağlayacak. Ayrı-
ca tünel çalışmasının tamamlanmasıyla 
birlikte ortaya çıkacak olan 3 bin met-
rekarelik park alanı da düzenlenerek 
Kağıthaneliler’in hizmetine sunulacak.  

Dört kademeli olarak yürütülen 
tünel çalışmasında ilk olarak Taşocağı 
bölgesindeki park alanına kazık ça-
kılarak, zemin güçlendirmesi yapıldı. 
Ardından tünel çalışması geoduvarla 
birlikte kademeli olarak ilerliyor.

Vatandaşlardan da olumlu tep-
kiler alan çalışma, sadece Çağlayan 
Mahallesi’ni değil, aynı zamanda ilçe 
trafiğini de olumlu yönde etkileyecek. 
Çalışmaları itinayla devam eden tünel, 
yol ve park projesinin yıl sonunda biti-
rilmesi planlanıyor. 

Çağlayan Tünel İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Kağıthane, önemli yol projelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kağıthane 
Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği Çağlayan Mahallesi tünel ve yol 
açma çalışması, trafiği önemli ölçüde rahatlatacak dev projelerin başında geliyor. 
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Cirit Oyunları 
Nefes Kesti

Atlı Spor ve Binicilik kulüpleri-
nin gösterileriyle renkli anla-
ra sahne olan cirit oyunlarına 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın yanı sıra, Türkmenistan 
At  Bakanlığı Uluslararası Bölüm 
Başkanı ve Türkmenistan İstanbul 
Başkonsolosluğu Oraz Muham-
med, ilçe Kaymakamı  A. Akın 
Varıcıer, Bayburt Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Selçuk Coşkun,AK 
Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami 
İlhan, AK Parti Kağıthane İlçe Ka-
dın Kolları Başkanı Meryem Tekbı-
yık, Belediye Başkan Yardımcıları, 
Belediye Meclis Üyeleri,  Oda baş-
kanları,  STK başkanları ve üyeleri, 
muhtarlar, birim müdürleri , ha-
kem heyeti ve basın mensupları 
katıldı.

Ata sporumuzu Kağıthane’de yaşatıyoruz
Cirit oyunlarında emeği geçenleri ve 
katılımcıları selamlayarakkonuşması-
na başlayan Başkan Kılıç, “Cirit etkin-

liği münasebetiyle oluşturduğunuz 
bu güzel havadan, bu güzel ortamdan 
dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. 
Anadolu’nun güzide sporcularına 
atlarıyla birlikte burada bizimle bir-
likte bulundukları için çok teşekkür 
ediyorum. Cirit, bir diğer adıyla Çav-
gan, kültürümüzde yüzyıllardır oy-
nanan ata oyunu olarak dolu dizgin 
Kağıthane’de yaşatılıyor” dedi. 

Atlı cirit takımlarının seyircileri 
selamlamasıyla başlayan gösteriler 
Erzurum, Sivas, Uşak ve Bayburt 
Üniversitesi atlı cirit takımlarının 
oyunlarıyla devam etti. Özel yetiş-
tirilmiş atlar üzerinde maharetle-
rini sergileyen binicilerin biribirin-
den zorlu hareketlerlerle yaptıkları 
gösteri nefes kesti. 

Başkan Kılıç ve protokol tara-
fından gösteriye katılan hakem 
heyetine, takımlara ve sporcula-
ra kupa ve madalyalarını takdim 
edilmesinin ardından etkinlik 
sona erdi.

Kağıthane Belediyesi’nin geleneksel 
olarak düzenlediği Cirit Oyunları Sadabad 
Yaz Etkinlikleri kapsamında gerçekleşti. 
Tarihimizin en görkemli sporlarından cirit 
oyunlarında rekabetin heyecanı tribünleri 
dolduran seyircilerin alkış sesleriyle birleşti.

HALK SAVAŞ 
ÇIKARMAZ 
AMA BARIŞI 
HALK KURAR

Akil İnsanlar Marmara Bölgesi Heyeti’nden Yücel Sayman, Hülya Koçyiğit ve Mustafa Armağan Kağıthaneli kadınlara çözüm sürecini anlattı.

Kağıthane Belediyesi Kadın 
Meclisi’nin davetlisi olarak dü-
zenlenen program Kağıthane 

Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçek-
leşti. Çözüm sürecini Kağıthaneli ka-
dınlarla istişare eden heyet, süreç ile 
ilgili soruları cevapladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç ve eşi Fatma Kılıç’ın da katıldığı 
toplantıda Başkan Yardımcısı Hasan 
Çakır, birim müdürleri, kadın mecli-
si üyeleri ve Kağıthaneli kadınlar yer 
aldı. Açılış konuşmasını yapan Kadın 
Meclisi Başkanı Nuran Sevinç, ‘‘Bu 
topraklarda yaşayan halk olarak ge-
leceğe umutla bakacağımız bir süreç-
ten geçiyoruz. Bu sürece kadınlarımız 
destek verdiği sürece inanıyoruz ki 
çok daha başarılı sonuçlar elde edile-
cek” dedi.

62 akil insan yalnızca temsildir
Toplantıda konuşan Hülya Koçyiğit, 
“Cumhuriyet tarihimizin en can acıtan 
ve gözyaşı döktürerek uzun yıllara mal 
olmuş sorununun çözümü için hepimiz 
aynı dilekte olmalıyız. Bizler bu terör 
belasının defolması ve yarınlarımı-
zı daha güçlü kurabilmemiz için çaba 
gösteriyoruz. Bizler temsili bir grup da 
olsak, hepimiz hak ve hukuka inanan 
insanlarız. Bu nedenle çözüm sürecinde 
üzerimize düşen sorumlulukları yerine 
getiriyoruz” dedi. Akil insanlar heyeti-
ne başlangıçta bu ismin yakıştırıldığını, 
aslında ülkemiz insanlarının çoğunun 
aklıselim olduğunu ifade eden Koçyiğit, 
62 akil insanın yalnızca temsil olduğu-
nu söyledi.

Toplantılarda fikir alışverişiyle top-
lumun 35 yılda aldığı travmaların so-

nuçlarının neler olduğunu ve ülkemizde 
bir arada yaşama kültürünü tekrar nasıl 
oluşturabileceğini değerlendirdiklerini 
belirten Koçyiğit, yapılan toplantılarda 
toplumun tek sorunun terör olmadığı-
nı, belli kesimlerinin ciddi sorunları ol-
duğunu gördüklerini dile getirdi.

Türkiye’ de halkın seyirci olmaktan 
çıktığını ve barışı halkın kuracağını ifa-
de eden Sayman, “Bu süreç kolay değil 
zor bir süreç. Bazen hepimiz birbirin-
den zıt şeyler talep ediyoruz. Önemli 
olan farklı olanı isteyeni nasıl karşıla-
yacağımız. Bu süreçte anayasada belli 
değişikler olduğunda bu değişikliğin 
bize neyi dayatmamasını istediğimizi 
konuşacağız. Misal vatandaşlığın nasıl 
tanımlanması ya da tanımlanmama-
sı gibi birçok konuda neyi isteyip, neyi 
istemediğimizi değerlendireceğiz” dedi. 

Farklılıkların kabul edilip, birbirine 
zıt taleplerin birlikte değerlendirilme-
siyle ortak bir yol bulunacağını söyle-
yen Sayman, ‘‘Halk savaş çıkarmaz ama 
barışı kurar” şeklinde konuştu.

Toplantı Kağıthaneli kadınların sü-
reçle ilgili soruları ve değerlendirmeleri 
ile devam etti. Programın ardından he-
yet üyelerine lale sembollü plaket tak-
dim edildi.
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Hasbahçe Güreş Sahası’nda Meh-
ter Marşı ile başlayan etkinlik, 
Türk okçuluk tarihinin temsili 

olarak anlatıldığı gösteriyle devam etti. 
Kağıthaneliler’in Hasbahçe Güreş Sa-
hası tribünlerini doldurduğu okçuluk 
yarışmasına Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın yanı sıra İlçe Kaymakamı A. 
Akın Varıcıer, İlçe Emniyet Müdürü Ma-
hir Yavaş, Belediye Meclis Üyesi Nazmi 
Toro, Belediye Başkan Yardımcıları, bi-
rim müdürleri, oda başkanları, mahalle 
muhtarları, STK üyeleri ve  vatandaşlar 
katıldı.

Hasbahçe’de başlayan okçuluk 
müsabakalarının artık birçok ilde ger-
çekleştirildiğini ifade eden Başkan Kı-
lıç, ” Geleneksel okçuluk gösterilerini 
Hasbahçe’de başlattık. Şimdi yurdumu-
zun birçok yerinde bu etkinlik düzenle-
niyor. Okçuluk gösterileri ve yarışmala-
rıyla bu etkinliğe renk katan tüm sporcu 
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” şeklin-
de konuştu.

Tribünleri dolduran konuklar tara-
fından ilgiyle izlenen okçuluk ekibi, Türk 
tarihinde okçuluğun önemini gerçek-
liğe dayalı tiyatral bir gösteriyle anlattı. 
Kağıthaneliler’e unutulmaz bir gün yaşa-
tan ekip, Türk okçuluk eğitimi, geleneksel 
ok atışları, atış duruşları ve savaşlarda ok 
kullanımı gibi tarihimizin okçuluk kültü-
rünü tanıttı.

Gösteride erken Osmanlı Dönemi’ne 
kadar kadınların da savaşlarda yer aldığı-
nı ifade eden okçuluk ekibi, bozkırın sert 
şartlarında büyüyen kız çocuklarının ok 
atmada, ata binmede ve kılıç kullanmada 
erkeklerle birlikte savaştıklarını belirtti. 
Eski Türklerde erkek ve kız çocuklarının 
erken yaşlarda başlayan okçuluk, binicilik 
ve savaş eğitimi okçuluk ekibi tarafından 
sahnelendi.

İçi altın dolu küp sahibini buldu
Türk okçuluk tarihinin ilgiyle izlendiği et-
kinlikte ıslık oku hedef ve menzil atışları 
yapan katılımcılar, çeşitli kategorilerde de 

yarıştı. İçinde 10 adet çeyrek altını bulu-
nan küpü vurma yarışması ise ilgi çekti. 
Yapılan yarışmada içi altın dolu küpü 
modern ok ile vurmayı Başaran Çoşkun 
Fırat Dursun kupayı almayı hak etti. 

Başkanı Kılıç sporcuları tebrik ederek, 

dereceye giren yarışmacılara ödüllerini 
verdi. Modern okçuluk gösterileri ve 
asırlar öncesine ait ok atış teknikleri-
nin sunulduğu şenlikte tarihi gelenek 
canlandırılırken etkinlikler gün boyu 
sürdü.

Kağıthane Belediyesi tarafından Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen okçuluk yarışları büyük ilgi gör-
dü. Modern okçuluk gösterileri ve asırlar öncesine ait ok atış tekniklerinin sunulduğu şenlikte tarihi gelenek yeniden canlandırıldı.
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     kçular hedefi
On ikiden vurdu

Şenlik havasında gerçekleşen Uçurt-
ma Yarışması’nda aileler piknik 
yaparken, çocuklar kendileri için 

hazırlanmış sahne gösterileri ve oyun 
gruplarıyla eğlendi. Rengarenk uçurtma-
ların gökyüzünü donattığı Kağıthane’de, 
çocuklar kadar aileleri de uçurtma şenli-
ğinin tadını çıkardı.

En güzel uçurtma, en büyük uçurtma 
ve en yüksek uçurtma kategorilerinde 
gerçekleşen Uçurtma Yarışması’nda ço-
cuklarına eşlik eden aileler de uçurtma 

iplerini devralarak çocuklarına yardımcı 
oldu. 

Dereceye giren çocuklar ödüllerini Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Belediye Baş-
kan Yardımcısı Mevlüt Öztekin ile Oğuz 
Toktekin’in elinden aldı. 3 kategoride 1. 
olan çocuklara bisiklet hediye edilirken, 2. 
ve 3. olan çocuklara da kupa ve madalya 
verildi.

Animasyon, illüzyon ve sahne gösteri-
leri ile devam eden etkinlikte oyun grup-
ları çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı.

Kağıthane Belediyesi’nin Sadabad Yaz Etkinlikleri programı kapsamında geleneksel 
olarak düzenlediği Uçurtma Yarışması, Kağıthane semalarını renklendirdi. Kağıthane 

Semaları 
Rengarenk
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Baharın coşkuyla karşılandığı törene Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ev sahipliğinde, Kağıt-
hane Kaymakamı A. Akın Varıcıer, Kağıthane Em-

niyet Müdürü Mahir Yavaş, İlçe Müftüsü Ahmet Yayla, 
AK Parti İlçe Başkanı Sami İlhan, AK Parti İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, Şoförler Odası Başka-
nı Akın Atlı, Belediye Başkan Yardımcıları, İstanbul Esnaf 
ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, be-
lediye meclis üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, birim 
müdürleri, mahalle muhtarları, STK Temsilcileri, dernek 
başkanları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Sanat ile ahlakın buluştuğu yaşam biçimi: Ahilik
Şed Kuşanma Töreni’ni Kağıthane Bele-
diyesi ve Kağıthane Birleşik Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası’nın birlikte düzenlediği-
ni belirten Kağıthane Birleşik Esnaf ve 
Sanatkârlar odasını temsil eden Başkan 
Yardımcısı Nurettin İstanbullu, ‘‘Günü-
müzde yapılan ahilik kutlamaları ile bu 
köklü kurum fikri olarak yaşatılmaya çalı-
şılarak gelecek nesillerinde bu kurumdan 
faydalanmaları amaçlanmaktadır’’ dedi. 
Ahilik teşkilatının insan temelli olduğunu 
ifade eden Nurettin İstanbullu, kardeşlik bir-
lik ve beraberlik gibi değerleri özünde topla-

yan teşkilatın sanat ile ahlakı bir arada buluşturan bir 
yaşam biçimi olduğunu ifade etti. 

Sadabad Yaz Etkinlikleri programında baharın baş-
langıcını kutladıklarını ve 120 yıl önce bu bölgede yapı-
lan Şed Kuşatma Törenleri’ni geleneksel hale getirdik-
lerini ifade eden Başkan Kılıç, konuşmasına davetlileri 
ve protokolü selamlayarak başladı.

Hıdırellez: Baharın Müjdecisi
Kağıthane halkının Hasbahçe Mesire Alanı’na sahip olma-
sını büyük bir şans olarak nitelendiren Kağıthane Kayma 

kamı Ahmed Akın Varıcıer , “Böyle etkinlik-
leri Hasbahçe Mesire Alanı’nda   kutlama 
şansını yakalayabiliyoruz” dedi. 

Âhilikte kalfalıktan ustalığa geçiş tö-
renini sembolize eden Şed Kuşatma Et-
kinliği ile başlayan program, Hıdırellez 
şenlikleriyle devam etti. Halk oyunları 
ile devam eden   şenlikte baharın ge-
lişini müjdelemek için hıdrellez ateşi 
yakıldı. Hıdırellez ateşinin   üzerinden 
Başkan Kılıç, Kağıthane Kaymakamı 
Varıcıer ve protokol üyeleri atladı. Ge-
leneğe uygun olarak yakılan ateşlerde 
pişirilen kuzu etleri, ayran ile birlikte 

şenliğe katılan halka ikram edildi.

Hasbahçe’de Hıdırellez 
Coşkusu

Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlenen Sadabad Yaz Etkinlikleri “Hıdırellez Şenlikleri” ile başladı. Et-
kinlikte tarihte geleneksel olarak düzenlenen Ahilik Şed Kuşatma Töreni de  temsili olarak kutlandı.

başkanları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Sanat ile ahlakın buluştuğu yaşam biçimi: Ahilik
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Âhilikte kalfalıktan ustalığa geçiş tö
renini sembolize eden Şed Kuşatma Et
kinliği ile başlayan program, Hıdırellez 
şenlikleriyle devam etti. Halk oyunları 
ile devam eden   şenlikte baharın ge
lişini müjdelemek için hıdrellez ateşi 
yakıldı. Hıdırellez ateşinin   üzerinden 
Başkan Kılıç, Kağıthane Kaymakamı 
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pişirilen kuzu etleri, ayran ile birlikte 

şenliğe katılan halka ikram edildi.

Güreşçiler Kağıthane’de Er Meydanına Çıktı

8. Sınıf Erkekler, 8. Sınıf Kızlar, 7.Sınıf Erkek-
ler ve 7. Sınıf Kızlar kategorilerinde yarışan 
öğrencilerden dereceye girenler ödüllerini İs-

tanbul Milletvekili Şirin Ünal, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan Yardımcısı Oğuz Tokte-
kin ve Destek Hizmetleri Müdürü Hayati Battal’ın 
elinden aldı.

Hasbahçe Caddesi’nde 2 km parkuruyla Sada-
bad (Aziziye) Camii arkasında son bulan bisiklet 
yarışında kategori birincileri bisiklet, kupa ve ma-
dalya ödüllerini teslim alırken, 2. Ve 3. Olan yarış-
macılar kupa ve madalyaların sahibi oldu. 

Çocukların 
Bitiş Çizgisi 

Heyecanı
Kağıthane Belediyesi’nin Sadabad Yaz Etkinlikleri 
kapsamında geleneksel olarak düzenlediği Bisik-
let Yarışması Hasbahçe Caddesi’nde gerçekleşti. 

Gün boyu devam eden yağlı güreş 
oyunlarında Kağıthane’nin güreş 
ağası seçimi yapıldı. Ağalığı tekrar 

kazanan Yusuf Yoldaş güreşin bütünleşti-
rici olduğunu ifade ederek “Spor her şeyin 
üstündedir. Spor kardeşliktir, barıştır. Bu 
barışı ve huzuru yansıtmaya çalışıyoruz. 
Kırkpınar’ı aratmayacak, Kırkpınar önce-
si tüm güreşçiler burada” diye konuştu. 
Heyecanlı geçen müsabakaların ardından 
Kağıthane Başpehlivan’ı olan Recep Kara 
altın kemerin sahibi olurken, Güngör 
Ekin 2’inci, Fatih Atlı ise 3’üncü oldu.

Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yap-
maktan dolayı duyduğu memnuniye-
ti belirten Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç,”Geleneksel hale getirdiğimiz 

Kağıthane Yağlı Güreş oyunlarında kı-
ran kırana mücadeleler devam ediyor. 
Kırkpınar’a alternatif olarak böyle güzel 
bir alanda ve sizlerin katılımınızla son de-
rece keyifli bir hale getirdiğimiz bu mü-
sabakaları hep birlikte izliyoruz. Bu tarihi 
alanda, Hasbahçe’de ve Sadabad’da tarihi 
ve geleneksel sporlarımızı yaşatıyoruz. 
Bunu gelecek nesillere ulaştırmak için 
gayret ediyoruz” dedi.

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Kağıt-
hane Yağlı Güreşleri başpehlivanların 
hünerlerini sergilemesiyle renkli görün-
tülere sahne oldu. Gücün, yeteneğin ve 
deneyimin yiğitleri ata sporunu yaşatır-
ken mücadeleleriyle seyircilerden tam 
not aldı.

Türkiye’nin en ünlü 30 başpehlivanı tarihi Kırkpınar öncesi son sınavını Ka-
ğıthane Yağlı Güreşleri’nde verdi. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Kağıthane 
Yağlı Güreşleri 12 kategoride yaklaşık 700 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. 
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Hazırlayan: Ebubekir AL

Hıdırellez Nedir?
Hıdırellez, Hızır ve İlyas peygamberlerin ölümsüz-
lük sırrına erip, yılda bir defa bir araya geldiklerine 
inanılan güne denir. İnanışa göre ölümsüzlük sır-
rına eren bu iki peygamberin, biri karada diğeri ise 
denizde zor durumda kalanlara ve dara düşenlere 
yardım etmektedir. Nitekim halk arasındaki “Hızır 
gibi yetişti” tabiri de buradan kaynaklanmaktadır.

Günümüzde Hızır ve İlyas peygamberlerin bu 
beraberliğinin ismi yaşatılmaktadır. Ancak insa-
nüstü varlıkların daha ziyade Hızır peygamberin 
şahsiyetine uygun düşmesi, Hızır motifine daha ön 
plana çıkarmıştır. Bundan dolayı İlyas peygambe-
rin şahsiyeti neredeyse tamamen silinmiştir. Haliy-
le Hıdırellez Bayramı’nda gerçekleştirilen tören ve 
kutlamalar daha çok Hızır peygamber ile ilgilidir.

Hızır ve İlyas peygamberlere tahsis edilen bu 
gün, İslam dünyasının dört bir yanında kutlanmak-
tadır. Ancak İslam dünyasının her yerinde, adı, tari-
hi ve bu güne özel yapılan merasimler aynı değildir.

Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır ?
Hıdırellez, eski Jülyen Takvimi ismi verilen ve 
Avrupa’da 16. yüzyıla kadar kullanılan takvimde 
23 Nisan’a, günümüzde kullandığımız Gregoryen 
Takvimi’nde ise 6 Mayıs’a denk gelmektedir. Hıdı-
rellez 6 Mayıs’a denk gelse de, Türk dünyasının her 
tarafından 6 Mayıs olarak bilinmemektedir. Özel-
likle Anadolu, Kırım, Irak, Suriye ve Balkan Türkleri 
arasında 6 Mayıs olarak bilinir ve kutlanır.

5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece “Güneş”, “Ül-
ker” burcuna girer. Bu tarihten itibaren 7-8 Kasım’a 
dek “Ülker” burcunu güneş battıktan sonra görmek 
mümkün değildir. Yılın geri kalan diğer günlerinde 
ise “Ülker” burcu “Güneş” battıktan az bir zaman 
sonra görülebilmektedir. İşte bu şekilde sene, yaz 
ve kış olarak 2 mevsime ayrılır.

Osmanlı Devleti’nde Hıdırellez
Osmanlı Devleti’nde yıl içinde yapılacak işler, yılın 
bu iki dönemine göre belirlenirdi. Şöyle ki, “Rûz-ı 
Hızır’dan Rûz-ı Kasım’a” ve “Rûz-ı Kasım’dan Rûz-ı 
Hızır’a” şeklinde iki dönemde planlanırdı. Yani 
Hıdırellez’den Kasım ayına ve Kasım ayından da 
Hıdırellez’e şeklinde bir planlama yapılırdı.

Hıdırellez kutlamaları Osmanlı Devleti’nde çok 
sık uygulanırdı. Osmanlı topraklarına gelen elçiler, 
Hıdırellez’in yaygın bir şekilde kutlandığını belirt-

mişlerdir. Hıdırellez kutlamaları vazgeçilmez bir 
gelenek haline gelmiş ve Kağıthane bu eğlencenin 
yapıldığı yerlerin başında gelmekteydi.

Hıdırellez kutlamaları her zaman toplu olarak 
yapılırdı. Hızır ve İlyas peygamberlerin bir ara-
ya gelmesinden dolayı yeşillik bir alanda topla-
nılır ve bu yeşillik alana “Hıdırlık” denir. İnsanlar 
“Hıdırlık”ta bir araya gelir; yer, içer ve eğlenirlerdi.

Hıdırellez Alayı
1808’de tahta geçen ve 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı 
ortadan kaldıran Sultan II. Mahmut Dönemi’nde 
“Hıdırellez Alayı” şu şekilde gerçekleşir: 16 Mayıs 
1813’de Hıdırellez kutlaması için oluşturulan ve dö-
nemin kaynağında “mükemmel bir alay” şeklinde 
ifade edilen “Hıdırellez Alayı”, Topkapı Sarayı’nın 
Alayköşkü önünden geçer. Sultan II. Mahmut da 
“Hıdırellez Alayı”nı seyreder.
Bugünkü İstanbul Valiliği binasının oradan 
Alayköşkü’ne bakan bir oda saksılar içinde çeşitli 
çiçekler ile süslenir. Kafesler içinde kanarya kuşları 
da, odaya ayrı bir hava katar. İstanbul Kaymakamı 
olan paşa, yanında devlet görevlileri ile “Hıdırellez 
Alayı”nı buradan seyreder.

“Hıdırellez Alayı”yla beraber bu mükemmel 

alayı oluşturanlar içinde şüphesiz Mehteran da var-
dı. “Hıdırellez Alayı”nın geçtiği coşkulu zamanda, 
Mehteran da halkın neşe ve mutluluğunu zirveye 
çıkarırdı.

Sefer Var: Hıdırellezde Toplanın!
1787’de Sultan I. Abdulhamit zamanında, Rus ça-
rıiçesi II. Katerina tarafından Osmanlı topraklarına 
gönderilen Rus elçisi, Osmanlı Devleti’ne haddini 
bilmeksizin birçok teklifte bulundu ve tekliflerin-
de ısrarcı oldu. Elçinin bu davranışları ise Osman-
lı Devleti ile Rusya’nın arasının açılmasına neden 
oldu. İki devlet arasındaki barışın bozulduğunu an-
layan Osmanlı devlet adamları defalarca toplantılar 
yaptılar. Alınan karar ise Rusya’ya savaş açmaktı. 
Karar alındıktan hemen sonra sefer hazırlıklarına 
başlandı. İmparatorluğun dört bir tarafına ferman-
lar yollandı. Alınan karara göre Osmanlı askerleri-
nin “Hıdırellez”de “İsmail” isimli kalenin civarında 
toplanması emredildi. Sefere çıkacak olan Osmanlı 
Devleti, askerin toplanma günü olarak “Hıdırellez”i 
seçmişti.

Geçmişten günümüze coşkuyla kutlanan ve merasim havasında geçen özel günlerin başında hiç şüphesiz Hıdırellez geliyor. Yeni bir Hıdırellez 
kutlamasını geride bıraktığımız şu günlerde, Hıdırellez’in Osmanlı Devleti’nden bugüne ulaşan serüvenini ve kutlamaların en gözde adresi olan 
Kağıthane’yi araştırdık. Anlaşılan o ki; İstanbul’daki Hıdırellez kutlamalarının yükünü Kağıthane çekiyor, eğlenmesini bilenler Kağıthane’ye geliyordu.

Hıdırellez kutlamalarının en gözde adresi

Alayköşkü, Gülhane’de bulunan İstanbul Valiliği ile İstanbul Çocuk Mahkemesi olarak 
bilinen binaların hemen karşısındadır.

Kağıthane;
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Ebussuud Efendi’nin Hıdırellez Fetvası 
Osmanlı Devleti’nin 46 yıl ile en uzun süre tahtta 
kalan hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman 
devrinin en önemli âlimlerinden ve dönemine dam-
ga vuran, günümüzde dahi hemen hemen 
herkes tarafından bilinen Şeyhülislam 
Ebussuud Efendi’nin fetvalarında, 
Hıdırellez hakkında son dere-
ce ilgi çekici bir fetva vardır. 
Ebussuud Efendi kendisine 
Hıdırellez günü hakkında 
sorulan bir soruya verdiği 
fetvada, “ol güne tazîm için 
değil ise, sair günlerde ettiği 
seyir gibidir” cevabını verir. 
İşte bu cümlede belirttiği 
üzere Şeyhülislam Ebussu-
ud Efendi, Hıdırellez gününe 
inanmamak, kutsallık atfetme-
mek şartıyla o gün yapılacak eğlen-
cenin diğer günlerde yapılan eğlence-
den bir farkı olmadığını belirtir.

Kağıthane’de Hıdırellez
Hıdırellez’in İstanbul’da kutlandığı yerlerin ba-
şında ise şüphesiz Kağıthane gelirdi. Mart gelince 
Kağıthane yavaş yavaş kışın soğukluğunu üzerin-
den atar, Hıdırellez ile kemalini bulurdu. 6 Mayıs’ta 
Kağıthane’ye dört bir yandan insanlar akın akın ko-

şardı. Kağıthane haricinde ise Haydarpaşa ve Fener-
bahçe mesirelerinde de eğlenceler yapılırdı. 

Hıdırellez’de halkın huzur ve mutluluk içinde eğ-
lenebilmesi için ise Osmanlı Devleti belli başlı önlem-

ler alırdı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 
bulunan “4 Mayıs 1902” tarihli bir bel-

geye göre Hıdırellez günü yaklaş-
makta olduğundan dolayı, diğer 

mesire yerleri gibi Kağıthane 
mesiresi de kalabalık ola-
caktı. Bu nedenle zabıta ta-
rafından alınması gereken 
önlemler belirlenmişti. Za-
bıta tarafından geçen sene 
(1901) olduğu gibi bu yıl 
da iki “Atlı Nizamiye Kolu” 

gönderildi. Her “Atlı Niza-
miye Kolu” 6 neferden oluş-

maktadır. Bunlara destek olarak 
da bir atlı bir polis eşlik edecek ve 

devriye gezeceklerdi.
Yine Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 

bulunan “30 Nisan 1908” tarihli bir belgeye göre; Hı-
dırellez münasebetiyle Kağıthane, Haydarpaşa ve Fe-
nerbahçe mesirelerinde halkın rahat bir şekilde gezip 
eğlenmesi için Zabıta tarafından 10 Jandarma 1 ko-
miser ile beraber, 15 yaya ve 7 atlı polis memurlarının 
sabah erkenden görevli oldukları mesire yerlerine git-
meleri emredilmişti.

Osmanlı Basınında Hıdırellez
Osmanlı dönemine ait önemli gazetelerden biri olan 
İkdam Gazetesi’nin “6 Mayıs 1902” tarihli sayısın-
da Hıdırellez, ilkbaharın bu muhteşem şehir ile yani 
İstanbul ile buluştuğu zaman olarak belirtilmişti. 
İstanbul’da Hıdırellez’in Kağıthane, Haydarpaşa, Fe-
nerbahçe, Veli Efendi, Adalar, Boğaziçi gibi mesire yer-
lerinde kutlanacağı belirtilmişti. Osmanlı ahalisinin 
Hıdırellez günü gelince asırlardır olduğu gibi bu me-
sire alanlarını hınca hınç dolduracağı ve akşama dek 
eğleneceği yazılmıştı.

Yine İkdam Gazetesi’nin “7 Mayıs 1902” tarihli sa-
yısında; “Ruz-ı Hızır” yani “Hıdırellez” hakkında bazı 
bilgiler verilmişti. Hıdırellez’in önemine değinilmiş, 
baharın güzelliği anlatılmıştı. Hıdırellez günü izdiham 
olan yerler ise Kağıthane, Haydarpaşa ve Florya idi.

Sultan III. Ahmet devri Kağıthane için çok önem-
liydi. Çünkü bu devirde Kağıthane’de “Lale Devri” 
yaşanmış ve Kağıthane Deresi’nin mecrası değiştiril-
mişti. Kağıthane Deresi, Osmanlı Devleti zamanında 
hem ulaşım için, hem de gezi için sık kullanılan bir 
dereydi. Ulaşım sandallarla sağlanırdı. Hıdırellez’de de 
Kağıthane’ye ulaşım genellikle sandallar ile yapılırdı.

İkdam Gazetesi’nin “7 Mayıs 1906” tarihli sayısın-
da yazdığına göre; Hıdırellez’de Sadabad yani Kağıt-
hane adeta bir izdihama şahit oluyordu. Kağıthane 
Deresi sandallardan, kara ise arabalardan geçilmiyor-
du. Haliç’in kenarları da son derece kalabalıktı. Alınan 
önlemler vesilesiyle ahaliyi rahatsız edecek ve huzuru 
kaçıracak herhangi bir olay da yaşanmamıştı. İstan-
bul’daki Hıdırellez kutlamalarının yükünü Kağıthane 
çekiyor, eğlenmesini bilenler Kağıthane’ye geliyordu…

Hıdırellez kutlamalarının en gözde adresi

“Başbakanlık Osmanlı Arvişi, Yıldız Kataloğu, Zaptiye Nezareti” (Y.PRK.ZB.32/45)  
tasnifinde bulunan 4 Mayıs 1902 tarihli ve Sultan II. Abdülhamit dönemine ait olan 
bu belge ile, Kağıthane mesiresinin Hıdırellez dolayısıyla kalabalık olacağından 
Zabıta tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve atlı askerler ile Kağıthane mesire-
sinin güvenliğinin sağlanması için Fırka Komutanlığına emir verilmiştir.

Kağıthane;
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Talatpaşa Halk Meclisi’nde semt sa-
kinlerine son gelişmeler hakkında 
bilgi aktaran Belediye Başkanı Faz-

lı Kılıç, mahallede yapılacak olan örnek 
çalışmanın taslak halindeki görüntülerini 
davetlilere sunarak, hafriyat işlemlerinin 
başladığını söyledi. 

Mahalle Başkanı Fahri Orhan; “Gerek 
Hükümet, gerek Büyükşehir Belediyesi ve 
gerekse İlçe Belediyesi çalışmalarından 
gurur duyuyoruz” diyerek başladığı açılış 
konuşmasında bir yıllık projelerin değer-
lendirilmesi için bir araya geldiklerini be-
lirtti. 

Emeksiz hiçbir çalışmanın kıymeti yok
Halk Meclisi toplantıları kapsamında 
Hürriyet Mahallesi sakinleri ile buluşan 
Başkan Kılıç, yol haritası oluşturulurken 
halkın fikirlerine de yer vermek için top-
lantıları kayıt altına aldıklarını ifade etti. 

İlçe sakinleriyle görüşebilmek için 
düzenlenen programların emek isteyen 
çalışmalar olduğunu ifade eden Başkan 
Kılıç,” Bu tür çalışmalar emek isteyen ça-
lışmalar ama emeksiz bir çalışmanın tadı 
ve kıymeti olmuyor. Emek vererek hizmet 
üretmeye çalışıyoruz. Hizmet için emek 
verdiğinizde ise karşılıklı sevgi saygı olu-
şuyor. Çok büyük sorunlar sevgi saygı ile 
aşılabiliyor” şeklinde konuştu.

Yaptığımız hizmetten mutluluk duyuyoruz
Emniyetevleri Halk Meclisi istişare top-
lantısında mahalle sakinleriyle görüşlerini 
paylaşan Fazlı Kılıç, Kâğıthanelilere hiz-
met etmekten mutluluk duyduğunu ifade 
etti. Zamanı hizmete dönüştürerek daha 
yaşanılır bir ilçe oluşturmak için hummalı 
bir çalışmanın içine girdiklerini söyleyen 
Başkan, verdikleri desteklerden dolayı 
tüm bölge halkına teşekkür etti.

Emniyetevleri Mahalle Başkanı Ali İh-
san Aycibin, verilen Belediye hizmetlerin-
den duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
semt sakinleri adına Başkan Fazlı Kılıç’a 
teşekkür etti.

Site yaşamının kolaylıkları 
Kağıthane’ye geliyor 
Halk Meclislerine hız kesmeden de-
vam eden Kâğıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç, 2013 yılı istişare toplan-
tılarının 13.’sünü Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi’nde yaptı. Etibank Caddesi’nde 
gerçekleştirilen toplantıda çok sayıda ma-
halleli, fikir ve görüşlerini komşularıyla 
paylaştılar. Birinci derecedeki yetkililer-
den bilgi alan davetliler, mutluluklarını 
dile getirerek Başkan Fazlı Kılıç ve ekibine 
teşekkür ettiler. 

Daha güvenli bir yapılaşmayla 
Kâğıthane’nin çehresini değiştirdikleri-

ni söyleyen Başkan Kılıç, ada bazındaki 
dönüşümlerin mahalleye ayrı bir güzellik 
getirmesinin dışında, birçok avantajları da 
beraberinde getirdiğini ifade etti. Kılıç, bu 
sistemin yoğun parklaşmanın önüne ge-
çerek, trafik sorununa da büyük katkılar 
sağladığını vurguladı. Örnek projelerin 
görüntüleriyle siteleşmeyi teşvik amacıyla 
% 30 imar artışı verdiklerini de söyleyen 
Başkan, çalışmalarının hız kesmeden de-
vam edeceğini söyledi. 

Yatırımlar kazanca dönüşüyor
Başkan Kılıç, halk meclislerine Hamidiye 
Mahallesi ile devam etti. AK Parti İstan-
bul Milletvekili Şirin Ünal’ın da katıldığı 
Halk Meclisi’nde konuşan Başkan Kılıç, 
uygulamaya geçirilen büyük projelerin 
devam edeceğini ifade etti. Kağıthane’nin 
İstanbul’un merkezinde bulunduğunu ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de tüm 
birimleriyle bölgeye taşınacağını söyleyen 
Kılıç, Kağıthane’nin yapılacak metro ça-
lışmalarıyla uzak mesafelere ulaşımın ko-

layca sağlanacağı müjdesini verdi. 
Hamidiye Mahalle Muhtarı Temel Şar-

dan, Mahallede yapılan Sosyal Tesisler için 
de teşekkür ederek, yapılan hizmetlerin 
süreceğini ifade etti.  

Sizin fikirleriniz bizim yol haritamızı oluşturuyor
Nurtepe Mahallesi Halk Meclisi’nde de 
Kağıthanelilerle bir araya gelen Başkan 
Fazlı Kılıç’a programda AK Parti Kâğıthane 
İlçe Başkanı Sami İlhan da eşlik etti.  İlçe 
sakinleriyle gerçekleştirilen istişareleri ka-
yıt altına alıp, değerlendirdiklerini ifade 
eden Başkan Kılıç, ‘‘Toplantılarda aldığı-
mız fikirleri yazıya döküp, değerlendiri-
yoruz ve çözüm yolları oluşturuyoruz. Bir 
yıllık planlamamızı bu çalışmalarla yapı-
yoruz. Yani sizin fikirleriniz bizim yol hari-
tamızı oluşturuyor. Bu nedenle toplantılar 
ilçemiz için çok önemli” dedi.

Yapılan yatırımlara ve oluşturulan pro-
jelere ilçe sakinlerinin yaklaşımlarından 
örnekler vererek konuşmasını sürdüren 
Başkan Kılıç, ‘‘2004’te göreve geldiğimiz 

Yeni Yatırımlar
Halk Meclislerinde

Değerlendirildi

Kağıthane Belediyesi ilçedeki her mahallenin nabzını halk meclisle-
rinde tutmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve yönetim 
ekibi, mahallelilerle bir araya gelerek eski yılın değerlendirmesini 
yaparken, yeni projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuyor. 
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hafta Kadir Topbaş Başkanımızla birlikte 
gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretleri-
mizde Nurtepe Mahallemizi de ziyaret 
ettik. Sohbet ettiğimiz komşularımız Eyüp 
sınırı arasında kalan izbe bir alanı yürüyüş 
alanı olarak düzenlenmesini istediler. Ka-
dir Topbaş Başkanımızın da desteğiyle bu 
bölge çok güzel bir yürüyüş alanı oldu ve 
mahalle sakinlerine sosyal bir alan oluş-
turuldu” dedi.

3. Köprü’nün ilk çıkışı Kağıthane olacak
Kâğıthane Kültür Merkezi Nikâh Salo-
nunda gerçekleştirilen Merkez Mahalle-
si Halk Meclisi İstişare Toplantısında da 
Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri, 
Merkez Mahallesinde yapılan hizmetleri 
salonu dolduran semt sakinleriyle birlikte 
değerlendirdiler.

Merkez Mahalle Başkanı Mustafa Ma-
maç, “Gerek Hükümet, gerek Büyükşehir 
ve gerekse İlçe Belediyesinin çalışmala-
rından her zaman gurur duyuyoruz. Bu-
gün bu çalışmaların değerlendirmesini 
yapmak üzere burada bir araya geldik. 
Toplantımız hayırlı olsun” diyerek açılış 
konuşmasını tamamladı.

Başkan Kılıç, Kâğıthane’nin 
İstanbul’un en prestijli alanlarına sahip 
bir ilçe konumuna geldiğini söyleyerek, 
Üçünü Köprü ve Üçüncü Hava Alanının 

ulaşım ağında merkez rol oynadığının al-
tını çizdi. Kılıç, Kabataş’tan Tekstilkent’e 
kadar uzanacak olan metro çalışmalarının 
da Kağıthane’yle olan bağlantısı hakkında 
açıklamalarda bulundu.

Merkez Mahalle Muhtarı Süleyman 
Bölük de daha önce olumsuz görüntüler 
sahip olan yerlerin yeni projelerle gözde 
mekânlar haline geldiğini söyleyerek, İlçe 
Belediyesine ve Büyükşehir Belediyesine 
teşekkür etti.

Halk Meclisleri kayıt altında alınıyor
Şirintepe Mahallesi Halk Meclisi ile yakla-
şık iki aydır mahallelerde sürdürülen top-
lantıların sonuna yaklaşıldı.

Başkan Fazlı Kılıç sözlerine teşekkür-
le başlayarak, gündüz yapılan esnaf zi-
yaretlerinden duyduğu mutluluğunu sa-
lonu dolduran davetlilerle paylaştı. “Ge-
leneksel hale getirerek her yıl düzenli 
olarak yapmış olduğumuz bu toplantıları 
kayıt altına alıyoruz. Şeffaf bir idarecilik 
anlayışıyla konuştuğumuz sözün ve icra-
atın her zaman arkasındayız. Bir yıl evvel 
yine kayda aldığımız toplantı tutanakla-
rını çalışma arkadaşlarımızla değerlendi-
rerek uygulamaya koyduk. Bu gün, sizle-
rin karşısına geçerek yapılan hizmetlerin 
değerlendirmesini takdirlerinize sunu-
yoruz” diyen Başkan Kılıç, Kâğıthane ge-

nelinde ve Şirintepe’de yapılan yatırım 
ve hizmetlerden örnekler verdi. 

Şirintepe Mahalle Muhtarı Orhan 
Karagöz, “Mahallemizde gözle görülür 
yatırımlar oldu. Bu kalıcı yatırımlar do-
layısıyla Başkana ve çalışma arkadaşla-
rına teşekkür ediyorum” dedi. Karagöz, 
toplantının hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Başkanı Kılıç, Sanayi Mahallesi Halk 
Meclisi’nde de mahalle sakinleriyle 
buluşarak, ilçenin bir yıllık projelerini 
tanıttı. Mahalle spor kulüplerine yapı-

lan desteklerle ilgili bilgi veren Başkan 
Kılıç, Sanayi Mahallesi’nin gelişim sü-
recinde yapılan yatırımları anlattı. Pa-
zar yerinden otoparka, muhtarlıktan 
çok amaçlı salona çok işlevli olarak inşa 
edilen Sanayi Mahallesi Sultan Selim 
Kompleksi’nde hep ihtiyaç duyulan ço-
cuk parkının da yer alacağını sözlerine 
ekleyen Başkan Kılıç,” Bu çalışmaların 
hepsi bize heyecan veriyor. Bu heyecanı, 
bu güzellikleri sizlerle birlikte paylaşma 
imkanı verdiğiniz için sizlere çok teşek-
kür ediyoruz” dedi.
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Kağıthane Samsunlular Derneği’nin kuruluşu  ve 
kurumsal yönetimi hakkında bilgi alabilir miyiz?
Derneğimiz 1995 yılında kuruldu, 

kurucu başkanımız bir dönem Kağıt-
hane Meclis Üyeliği de yapan Necati 
Yavuz’dur. Samsun’un 17 ilçesinden yö-
neticilerimiz var derneğimizde. Derne-
ğimizde 750 üyemiz kayıtlı. Yönetim ku-
rulumuzda ise 28 kişi var. Samsun Der-
nekler Federasyonu’na üye bir derneğiz. 
Kağıthane’de 19 bin Samsunlu yaşıyor, bu 
nedenle temsil oranımızın yeterli olduğu-
nu düşünüyoruz. Dernek yönetimimiz de; 
ana kademe, gençlik kolları ve kadın kol-
ları olmak üzere üçe ayrılıyor. 

Derneğinizin sosyal ve kültürel faaliyetleri nelerdir?
Derneğimizin kadın kolları, kadın kolları 
başkanımız Melahat Bilgin’in öncülüğün-
de Kadın Meclisi’nin düzenlediği kadın 
şöleninde stant açıp kermes düzenliyor. 
Samsun’un yöresel yemeklerini ve kül-
türünü orada sergilemeye çalışıyoruz. 
Gençlik kollarımız ise asker uğurlama ge-
cesi düzenliyor. Bu yıl 4. kez asker uğur-
lama gecesi düzenledik. Samsunlu olup 

Kağıthane’de bulunan askerlerimize toplu 
olarak asker uğurlama töreni düzenliyo-
ruz. Böylece bizlerin onların arkalarında 
olduğumuzu hissetmelerini sağlıyoruz. 

Bizler de ana yönetim kademesi ola-
rak,  kadın kollarımız ve gençlik kollarımı-
zın desteğiyle şölen havasında geçen pik-
nik organizasyonu düzenliyoruz. Geçtiği-
miz günlerde Hasbahçe Mesire Alanı’nda 
şölen havasında geçen bir piknik organi-
zasyonu düzenledik. 

Dernekçilik bir gönül işidir 
Sosyal ve kültürel faaliyetleriniz arasında en çok 
ilgi gören etkinliğiniz hangisi?
Aslında yaptığımız tüm etkinliklerin ayrı 
bir yeri var hemşehrilerimizin gözünde. 
Düzenlediğimiz piknikle aynı kültürden 
insanları bir araya getirecek, onlara keyif-
li bir gün yaşatırken, kötü günlerinde de 
yanlarında oluyoruz.

İnsanlar resmi kurumlara gitmeden 
önce derneğimize geliyorlar, bizlere akıl 
danışıyorlar, biz de onlara yardımcı olma-
ya çalışıyoruz. Cenazelerimizle ilgileni-
yoruz, belediyeyle irtibatlarını kurup ce-

nazelerimizi memleketine gönderiyoruz. 
Kaymakamlıkta çözümlenmesi gereken 
işlere öncülük yapıyoruz, yani tam anla-
mıyla bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışıp 
hemşehrilerimizin sıkıntılarını gidermeye 
çalışıyoruz. 

Yakın zamanda gerçekleştireceğiniz bir 
etkinliğiniz var mı?
Ramazan etkinliklerinde stant açıyo-
ruz. Samsun’un tüm ilçelerinin öne çı-
kan ürünlerini tanıtmaya çalışıyoruz. 
Havza’nın semaveri, Terme’nin pirinci 
bunlar öne çıkan ürünlerimiz arasında. 
Bafra’nın tütünü ve lokumu ile Çarşamba 
Ovası’nın karpuzunu da saymadan geçe-
meyiz tabii. 

Ramazan etkinliklerinin ardından 
yöresel renkler festivali adı altında bir et-
kinlik daha düzenliyoruz. Orada da stant-
larımız oluyor. Geçtiğimiz yıl şehitlerimiz 
nedeniyle bu festivali iptal etmiştik. 

En büyük desteği 
birbirimizden alıyoruz 
Dernekçiliğin ya da hemşehriciliğin sizce topluma 
ne gibi faydaları var?
Dernek altında toplanarak bir yörenin 
aynı kültürü paylaşması, ayrı bir haz ve-
riyor. Hemşehrilerimizin düğünlerine 
katılıyoruz, hastalarına yardımcı olmaya 
çalışıyoruz, kan arayan insanlara yardım-
cı oluyoruz, cenazeleriyle ilgileniyoruz. 
Kendi memleketlerinden insanları özel-
likle zor günlerinde görmek, büyük bir 
destek sağlıyor hemşehrilerimize. Özel-
likle İstanbul gibi kozmopolit bir yapıya 
sahip olan büyük illerde hemşehriciliğin 
önemini daha da iyi anlayabiliyorsunuz. 
Kağıthane’de Samsunlular’ın birlik ve be-
raberliği için elimizden gelen maddi ma-
nevi gayreti gösteriyoruz. Belediyemiz de 
ekipçe bizleri desteklediği için daha başa-
rılı projelere imza atıyoruz. 

Dernek faaliyetlerine profesyonelce yaklaşarak hizmet kademelerine ayrılan Kağıthane Samsunlular Derneği ile kurumsal yapılarını ve hemşehrileri için gerçekleştirdikleri sos-
yal ve kültürel faaliyetleri konuştuk. Dernek Başkanı Mustafa Bilgin, derneklerin de sivil toplum kuruluşları gibi önemli görevler üstlendiklerini belirterek, faaliyetlerini aktardı.   

Kağıthane 
Samsunlular
Derneği Başkanı 
Mustafa Bilgin: En aktif STK’lar 

Hemşehri Dernekleridir

Mustafa Bilgin Kimdir?
1967 Samsun Terme doğumlu olan Mustafa Bilgin, İstanbul’a 1978 yılında geldi. 1993’te ticari hayatı-
na başlayan Bilgin, mobilya sektöründe hizmet vermeye başladı. 2005 yılında üyesi olduğu Kağıthane 
Samsunlular Derneği’nin başkanı seçilen Mustafa Bilgin, 2009’a kadar başkanlık görevini sürdürdü. 
Son dönem Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği de yapan Bilgin, dernek başkanlık görevine 2012 yı-
lına kadar ara verdi. Belediyede de Kağıthane’ye hizmet etmeye devam eden Mustafa Bilgin, 2012 
yılında yeniden Kağıthane Samsunlular Derneği’nin başkanlığına seçildi. 
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Türk Yürüyüşü’ne; AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı İrsen Küçük, 

Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mev-
lüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi 
Halit Çevik, New York Başkonsolosu Levent Bilgen, 
TADF Başkanı Ali Çınar’ın yanı sıra; Türkiye, KKTC 
ve Azerbaycan’dan da çok sayıda milletvekili, sa-
natçı ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 

Wall Street Caddesi’nde Bayrak töreni
Etkinlik Wall Street Caddesi’nde düzenlenen Bay-
rak Töreni ile başladı. Göndere İstiklal Marşı eşli-
ğinde Türk bayrağı çekildi, Halk Oyunları Toplulu-
ğu dans gösterisiyle ilgi topladı. Etkinlikte Mızıka 
Takımı ile Mehter Takımı da konser verdi. Brooklyn 
Amity School öğrencilerinin Türkçe ve İngilizce şi-
irler okuduğu törende söylenen şarkılar, Amerika 
sokaklarında Türkiye havası estirdi.

New York Türk Günü’nde El yapımı Türk kağıt 
sanatını 550 yıl sonra Kağıthane Belediyesi Ka-
ğıt Atölyesi’nde gün yüzüne çıkaran Uygur Türkü 
Oğuzhan Tuğrul, Türk Kağıt Sanatını New York 
Türk Günü’nde temsil etti.

New York Türk Günü’nde Türk kağıtçılık tarihi 
ile ilgili bilgi veren Tuğrul, etkinlik konuklarına el 
yapımı kağıtçılığı uygulamalı olarak gösterdi.  Et-

kinlik davetlileri tarafından ilgi gören el yapımı ka-
ğıt standında, tarihi değeriyle Kağıthane tanıtımı 
da yapıldı.

Kağıdın icadından beri Türklerin Çin Seddi’nin 
batısında kağıt ürettiklerini belirten Tuğrul, ‘‘Kağıt 
üretimi Çin ile birlikte anılıyor olsa da, Türkler ka-
ğıdın icadından beri kağıt yapıyor. Kaynaklarımız 
Uygurların matbaacılık birikimleri olduğunu gös-
teriyor” şeklinde konuştu.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tara-
fından 32.’si düzenlenen New York Türk Günü’nde 
dünyanın birçok yerinden gelen Türklerin buluş-
tuğunu ifade eden Tuğrul,  ‘‘Sanatımızı, gelenek-
lerimizi ve eski bir tarihe dayanan ortak kültürü-
müzü bir araya gelerek kutladığımız bu günde el 
yapımı Türk kağıt sanatını tanıttık. Bizler ortak bir 
birikimden yola çıkarak birlik ve dayanışma için 
buluştuk. Bu anlamlı günde tarihine sahip çıkan 
Kağıthane’mizin de tanıtımını yapmış olmaktan 
mutluyuz’’ dedi.

New York Türk Günü’nde
El Yapımı Kağıt Tanıtıldı

Kağıthane Belediyesi El Yapımı Kağıt Atölyesi, 32.’si 
düzenlenen New York Türk Günü Yürüyüşü’nde yer alarak 

el yapımı kağıt üretimini tanıttı. 
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Karadeniz’den İstanbul’a gelmeye karar verdiğinizde 
Kağıthane’ye yerleşmenizdeki sebepler neydi?
Yeni ortamınıza daha hızlı uyum sağlayabilmek için 

sizin kültürünüzden olan insanların gittikleri yerleri ter-
cih ediyorsunuz. Çağlayan’da yerleşik Rizelilerin olması 
ve Çağlayan Cami yanında Karadeniz kültürünün yay-
gın olması nedeniyle Çağlayan’a geldik. Hiç bilmediği-
niz bir yere gidince ister istemez tanıdık bildik yüzleri ve 
kültürleri görmek istiyorsunuz. Göç eden aile büyükleri 
ataerkillik yapıyor, geleni ağırlıyor ve yol gösteriyordu. 
Kendileri de Çağlayan’da oldukları için bizler de orayı 
tercih ettik. 

Doğduğumuz yer kadar, 
doyduğumuz yeri de seviyoruz
İstanbul Karadenizliler Derneği’nin kuruluşu ve kurumsal 
yönetimi hakkında bilgi alabilir miyiz?
İstanbul Karadenizliler Derneği, 1997 yılında Hamidiye 
Mahallesi’ndeki Karadenizli büyüklerimiz tarafından 
kurulan bir dernek. 97-2002 yılları arasında kuruluş ve 
gelişme aşamasını geçirdi. Aslında kuruluşunda derne-
ğimizin adı; Öz Karadenizliler Derneği’ydi. Ancak si-
yasetçi arkadaşlarımız ‘‘siz özsünüz de biz üvey miyiz’’ 
diye bizleri uyarınca, biz de daha kapsayıcı olması ba-
kımından derneğin adını İstanbul Karadenizliler Derne-
ği olarak değiştirdik.  19 ili içine alan bir derneğiz. Ama 
derneğimizin içinde Sivaslılar da var, hatta yönetim ku-
rulumuzda çok sevdiğimiz Hakkârili bir büyüğümüz de 

var. Biz onlara ‘‘fahri Karadenizliler’’ 
diyoruz.  

Karadeniz’i sevenler ve 
Karadenizli hissedenler
Derneğinizin sosyal ve kültürel faali-
yetleri nelerdir?
Öncelikle sosyal faaliyetlerden bah-
setmek gerekirse… Sosyal faaliyetle-
rimiz arasında yardım faaliyetleri var, 
ancak bunların çoğunu gece gerçekleşti-
riyoruz, fotoğraf bile çekmiyoruz. Öğrencilere 
burs vermeye çalışıyoruz. Ayrıca okullar başlarken 
kırtasiye ve giysi yardımı da yapmaya çalışıyoruz. Özellikle 
Ramazan ayında kumanya yardımında bulunuyoruz. Kur-
ban bayramlarında bizlere vekâlet veren ya da bağışta bu-
lunan insanların kurbanlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyo-
ruz. Muhtarlarla koordineli çalışmalarımız var. Derneğimiz 
bünyesinde mevcut kadın kollarımız da var, onlarla istişareli 
olarak sosyal yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 

Bir de kültürel çalışmalarımız var. Sosyal faaliyetlerimizi 
ne kadar gizli yapıyorsak, kültürel faaliyetlerimizi de o ka-
dar aleni yapmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü, örf adetlerimi-
zi gelecek nesillere aktarmak için tüm çabamız, bu nedenle 
tanıtıma ihtiyaç duyuyoruz. Kültürel faaliyetlerimizin ba-
şında; folklor, giyim kuşam, yemek kültürü kısacası yaşam 
tarzımızı tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak var. 

Yemek serüveni canlı izleniyor
Kültürel faaliyetleriniz arasında en çok ilgi 

gören etkinliğiniz hangisi?
Yılda bir kez Kağıthane Sadabad 
Kültür Merkezi arkasında düzenle-
diğimiz ve on gün süren Karadeniz 
Festivali’ne yoğun ilgi gösteriliyor. 
Akşamları Karadeniz’in değerli sa-

natçılarının canlı konser verdiği festi-
valde, gündüz kurulan stantlarda kül-

türel değerlerimizi yansıtmaya çalışıyoruz. 
Yöresel kıyafetlerini giyen Karadenizli hanım-

lar, sarmayı orda sarıyor, değirmende mısır unu 
öğütüp muhlama yapıyorlar. Kuzine kuruluyor; hamsi-
koli ve laz böreği yapılıyor. İnsanlar hem tadına bakıyor, 
hem de nasıl üretildiğini canlı canlı görüyor. Karadeniz 
haricinde hiçbir ürün koymuyoruz stantlarımıza, biz 
çünkü bu işi para kazanmak için yapmıyoruz.

Bu yıl 7-17 Haziran arasında 10 gün boyunca de-
vam edecek olan Karadeniz Festivali’ne; Karadeniz’in 
önemli sanatçılarından İsmail Türüt, Cimilli İbo, Zeynep 
Başkan ve Resul Dindar gibi değerli isimler katılıyor. Bu 
noktada Kağıthane Belediyesi’ne teşekkürlerimi iletme-
den geçemeyeceğim.  Sağ olsunlar Belediye Başkanımız 
Fazlı Kılıç, başkan yardımcıları ve ilgili müdürler, bizlere 
lojistik destek sağlıyor. Festivallerimizi birlikte organize 
ediyoruz. 

Dernekçiliğin ya da hemşehriciliğin sizce topluma 
ne gibi faydaları var?
Derneklerin asli görevi, köprü vazifesi görerek kendi öz 
kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak, aynı kültürü 
paylaşan insanları aynı çatı altında çeşitli organizas-
yonlarla bir araya getirmek. Böylelikle insanlar göçün 
vermiş olduğu sıkıntılardan asgari düzeyde etkilenmiş 
oluyor. Gerçekten kültürünüze sahip çıkmak için ya-
parsanız dernekçiliği başarılı olursunuz ve amacınıza 
ulaşırsınız. Benim babannemin yaylada yaptığı yayık 
ayranının tadını ben ömrün boyunca unutamam, ama 
benim çocuğum bu tadı bilmiyor. Bunun sorumlusu 
benim. Kendi öz kültürümüzün aktarılmasında köprü 
görevi görecek olan bizleriz. Bu bilince sahip şekilde 
hareket etmeli dernekler. 

Ahmet Balcı Kimdir?
1970 Rize doğumlu olan Ahmet Balcı, 1978 yılında ailesiyle bir-
likte Kağıthane Çağlayan’a yerleşti. Eğitimini de Kağıthane’de 
tamamlayan Balcı, ailesinin inşaat şirketinin yönetim kurulu 
başkanlığını yürütüyor. Aynı zamanda İstanbul Karadenizliler 
Derneği’nin 7 yıldır yönetiminde de görev üstlenen Ahmet Bal-

cı, dört yıldır da dernek başkanlığı yapıyor. İstanbul Karade-
nizliler Dernek Başkanı Ahmet Balcı, gelecek nesillere kendi 
öz kültürlerini aktarmak amacıyla görev aldıkları derneği, 
ailesinden ayırmıyor. 

Adres: Hamidiye Mahallesi, Serdar Sok, No:2, Kağıthane. 
Telefon:(0212) 294 66 66 

Kendi öz kültürlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hareket 
eden ve başarılı organizasyonlara imza atan il derneklerinin sayısı 
giderek artıyor. ‘‘Benim babaannemin yaylada yaptığı ayranın ta-
dını, çocuğum bilmiyorsa bunun sorumlusu benim’’ diyen İstanbul 
Karadenizliler Derneği Başkanı Ahmet Balcı ile dernek faaliyetleri-
ni ve hemşehriciliği konuştuk.

İstanbul, 
En Büyük Karadeniz 
Şehridir

İstanbul Karadenizliler Derneği Başkanı Ahmet Balcı:



14 15GÜNCELSAYI

Bağdat’a 80 km uzaklıktaki ve yaklaşık 2 mil-
yon nüfusu olan Diyala kentinden gelen 
aralarında Belediye Başkan Yardımcısı, Kay-

makam ve belediyedeki farklı birimlerde çalışan 
mühendislerin olduğu heyeti Kağıthane Bele-
diye Başkan Yardımcıları Kemal Çavuş ve Ömer 
Kır ile Çevre ve Kontrol Müdürü Canan Atasoy 
karşıladı.

Kağıthane Belediyesi’nin çalışmalarıyla il-
gili bilgi veren Başkan Yardımcısı Kemal Çavuş, 
Türkiye’nin son yıllarda yakalamış olduğu is-
tikrarın yerel yönetimleri de olumlu bir şekilde 
etkilediğini belirterek  ‘’Öncelikle bizleri ziyaret 
eden Iraklı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. 
Kağıthane’nin son yıllarda neden bu kadar geli-
şip, değiştiğini merak eden misafirlerimizin ön-
celikle şunu bilmeleri gerekiyor. Ülkemizde son 
10 yılda belediyecilik ve siyaset anlayışı tamamen 
değişti. Bu değişim sonunda yerel yönetimler 

merkezi yönetimle uyum içerisinde hizmet ver-
meye başladı” dedi.

Hiçbir kaynağı israf etmemeyi amaçlıyoruz
Çevre ve Kontrol Müdürü Canan Atasoy, am-
balaj atıkların dönüşüme kazandırılması fikrini 
Türkiye’de ilk kez projelendirip hayata geçiren Ka-
ğıthane Belediyesi’nin bu konuda yaptığı çalışma-
ları anlattı. Ayda yaklaşık 500 ton ambalaj malze-

mesini geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdık-
larını ifade eden Atasoy “Kağıthane’de kurduğumuz 
tesisimiz kaynakları daha verimli kullanabilmek için 
tam mesaiyle çalışıyor. Amacımız öncelikle hiçbir 
kaynağı israf etmemek ve bunları geri dönüşüme 
kazandırmaktır” dedi.

Diyala Belediye Başkan Yardımcısı Adnan ElHu-
meyri, kendilerini ağırlayan Kağıthane Belediye’sine 
teşekkür ederek “Halkımıza daha iyi hizmet götür-
mek için komşu ülkelerimizde çalışmalarıyla örnek 
oluşturan belediyeleri ziyaret ediyoruz. Burada yapı-
lan hizmetleri duyunca bir kez daha anladık ki Ka-
ğıthane Belediyesi umutlarımızı yükselten, doğru ve 
düzenli çalışmalarıyla örnek aldığımız bir belediye. 
Bundan sonra Diyala’da yapacağımız çalışmalarda 
Kağıthane’nin bu çalışmalarını model alacağız” dedi.

Görüşmenin ardından Iraklı heyet, geri dö-
nüşüm tesisini inceledi. Program Nurtepe Sosyal 
Tesisleri’nde verilen yemekle sona erdi.

Merkez ve taşrada 18 bine yakın 
personeliyle yılda ortalama 7 
milyon civarında işlem yapa-

rak 20 milyonun üzerinde vatandaşa 
hizmet eden Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü kuruluşunun 166’ıncı yılını 
kutluyor. Halkın devletle yoğun ilişki 
içinde olduğu hizmet noktalarından 
biri olan kurum, yoğun ve özverili ça-
lışmalarıyla görevini yerine getirmeye 

devam ediyor. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan 
Kılıç’ı, Müdür Faruk Tekin, Müdür Yar-
dımcıları Ramazan Özcan ile Ali Kara-
bulut karşıladı.

Başkan Kılıç’ı ilçe çalışmaların-
dan dolayı tebrik eden Müdür Faruk 
Tekin, “Başkanımız çok zor projele-
ri gerçekleştiriyor, yaptığı yatırımlarla 
Kağıthane’nin çehresini değiştirirken, 
düzenlediği programlarla da ilçe sakin-
leriyle buluşuyor” dedi. Başkan Kılıç’ın 
kendilerine referans olduğunu sözleri-
ne ekleyen Tekin, “Büyüyen ve gelişen 
Kağıthane Başkan Kılıç’ın çabalarıyla 
değer kazanıyor” şeklinde konuştu.

Halkın devletle yoğun ilişki içinde 
olduğu hizmet noktası
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kulla-
nan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü; modern yönetim anlayışıyla sürekli 
gelişimine devam ediyor. Özel sektöre 
devrettiği hizmetleri sürekli olarak de-
netleyen kurum, vatandaşların mem-
nuniyetini ön planda tutarak doğru ve 
güncel bilgi sunuyor.

Mayıs ayında 1073 kurum birimine ISO 
9001:2008 Kalite Belgesi
Vatandaşların işlemlerini daha hızlı 

gerçekleştirmeleri için online randevu 
sistemiyle hizmet veren kurum, vatan-
daşların taşınmazlarla ilgili bilgilerine 
kolaylıkla ulaşabilmeleri için e-Devlet 
sistemiyle bilgi aktarıyor.

Kurum, işlemlerinde vatandaşın 
ihtiyaç duyduğu bilgilendirmenin sağ-
lanması ve yaşanabilecek sorunlarda 
şikâyet iletilebilecek bir irtibat oluştu-
rulması için hizmet veren çağrı merkezi 
sistemiyle vatandaş memnuniyeti sağ-
lanıyor. Memnuniyete yönelik yapılan 
anket ve araştırmalar ise vatandaşın 
kurumdan beklentilerini ne ölçüde kar-
şıladıklarını değerlendirmede gelişim 
sürecine destek veriyor.

Süreç iyileştirme çalışmalarına sü-
reklilik katan kurumun mayıs ayı içeri-
sinde 1073 birimi ISO 9001:2008 Kalite 
Belgesi almaya hak kazandı.
 

Irak 
Belediyesi’ne 
Kağıthane 
Modeli Belediye hizmetlerini yerinde incelemek ve yerel yönetimlerin işleyişlerini görmek için Kağıthane Belediyesi’ne 

gelen Iraklı 20 kişilik heyet, kentsel dönüşüm ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldılar. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 166 Yaşında
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç kuruluşunun 166’ncı yılını kutlayan Tapu ve Ka-

dastro Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi edindi. 
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Başbakan Erdoğan, Kâğıthane’deki Devlet Arşivle-
ri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Yeni Hizmet 
Binası’nın açılış törenine katıldı. ‘‘Açıkçası bugün, 

sadece bir kamu yatırımını açmıyoruz, tarihi muhafaza 
edecek, tarihe yön verecek bir hazineyi Türkiye’ye ka-
zandırıyoruz’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, Osmanlı Devleti’nin belgeyi, 
arşivi, yani tarihi çok önemsediğini, bunlara hazine 
nazarıyla baktığını, hem belgelerini çok iyi tuttuğunu 
hem de çok iyi sakladığını söyledi. Arşivin, bir ülke-

nin ve milletin hazinesi olduğu kadar aynı zamanda 
hafızası olduğunu vurgulayan Erdoğan, arşivi olmayan 
milletin hafızasının da olmadığını dile getirdi.

Arşivi inkâr eden tarihini inkâr eder
Arşivin ‘‘kök, öz ve geçmişi hatırlatan ve onun üzerine 
geleceği inşa eden kaynak’’ anlamı taşıdığını aktaran 
Erdoğan, arşivini inkâr edenin, tarihini inkâr ettiğini, 
arşivine sırt dönenin ecdadına da sırtını döndüğünü 
ifade etti. Başbakan Erdoğan, geçmişte bu arşivi, yani 
kökü, özü korumak noktasında gerçekten çok büyük 
ihmaller yapıldığını belirterek, arşiv belgelerinin adeta 
değersiz kâğıt hükmünde görüldüğünü, kese kâğıdı 
yapılmak üzere pazarlarda satıldığını, belgelerinin 
sağlıksız binalarda çürümeye terk edildiğini bildirdi.
96 milyon belge, 370 milyon defteri muhafaza edecek
Başbakan Erdoğan, arşiv binasında 96 milyon belge 
ve 370 milyon defterin muhafaza edileceği bilgini ve-
rerek, dünyanın en büyük arşivlerinden biri olan Os-
manlı Arşivleri’ne, bugüne kadar 12 bin yabancı, 30 
bin yerli araştırmacının geldiğini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti: ‘‘Bu arşiv, burada, 
Kâğıthane, Cendere Deresi’nde, 12 ayrı hizmet bina-
sından oluşuyor. Burası da tabii ki bir tarih. Eskiden 
tabii, ‘Yürü gidelim serv-i revanım, yürü Sadabad’a 
diyorlardı. Şimdi ‘Yürü gidelim hocalarımız, öğrencile-
rimiz hep beraber Sadabad’a, yani Osmanlı Arşivi’ne’ 
diyeceğiz. 122 bin kapalı, 42 bin metrekare açık ala-
na sahip olan arşivimizde 4 adet depo bulunuyor. 
Bu depolara monte edilecek raflar tam 130 kilometre 
uzunluğunda. Hemen hemen buradan Sakarya. Bu-
rayı planlarken yalnızca evrakların yığılacağı bir alan 
düşünmedik, kongre merkezi, sergi salonu, kütüpha-
ne ve müzesiyle geniş bir arşiv merkezi olsun istedik. 

Yırtılan, ıslanan, böcekler tarafından tahrif edilen bel-
geler, defterler, kitaplar burada rahatlıkla tamir edile-
bilecek. Şu ana kadar 12 milyon evrakı dijital ortama 
aktardık, bu da devam edecek. Bu yeni merkez saye-
sinde, inşallah, çok daha fazla belgeyi dijital ortama 
aktaracağız. Hedef tamamını aktarabilmek.’’

Bu belgeler bizim bayrağımız kadar değerlidir
Erdoğan, arşivde saklanacak belgelerin bayrak kadar 
önemli ve mübarek olduğunu anlattı. Arşivden isti-
fade edecek, bu merkezi kullanacak araştırmacıların, 
uzmanların, bilim insanlarının yetiştirilmesi için tarihe 
daha güçlü sahip çıkacaklarını anlatan Erdoğan, bina-
nın yapılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Başbakan Erdoğan, açılışın ardından beraberindeki 
heyetle birlikte Başbakanlık Osmanlı Arşiv Hazine-i 
Evrak Daim-i Sergisi’ni ve arşiv binasını gezdi. 

Kağıthane’de bulunan yeni Osmanlı Arşivi Hizmet Binası’nın 
açılışı Başbakan Erdoğan, Bakan Bağış, Ekrem Erdem ve Baş-
kan Topbaş ile birlikte gerçekleştirildi. Başbakan Erdoğan, 
“Çok sayıda araştırmacıyı, bilim insanını ve öğrencileri bura-
da ağırlayacak ve onlara hizmet vereceğiz” dedi.

Ülkeye Değer Katan Eserler

Kağıthane’de Hayat Buluyor




