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Baflta Ka¤›thanelilerin olmak üzere tüm ‹stanbullar›n tarih bilincini kuvvetlendir-

meye çal›flan Ka¤›thane Belediyesi, Evliya Çelebi’nin ‘‘Seyahatname’’ adl› eserinde

bahsetti¤i, Türkiye’nin ilk ka¤›thanesinin bulundu¤u bölgeye, Ka¤›t Üretim Atölyesi

kurdu. Türkiye co¤rafyas›nda 1453 y›l›nda elle imalat yapan ilk ka¤›thane, ‹stanbul

Ka¤›thane Köyü’nde kurulmufl ve III. Selim döneminde aral›kl› olarak iflletilmifltir. 

Türkiye’nin ‹lk Ka¤›t Üretim Atölyesi, 
Ka¤›thane’de Yeniden Hayat Buluyor
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Baflkan Fazl› K›l›ç, projelerin hayata geçmesin-
de güç kayna¤› olan vatandafllarla fikir al›flve-
riflinde bulunarak, belediyenin çal›flmalar› hak-
k›nda de¤erlendirmelerde bulunuyor.

Ka¤›thane’yi 500 bin Kiflilik 
Bir Aile Yönetiyor

Gündüz esnaf ziyareti, akflam halk meclisinde
Bölge Milletvekilleri ve AK Parti ‹lçe Baflkan›-
n›n da haz›r bulundu¤u toplant›larda vatandafl-
lar baflkanla birebir iletiflim kurabiliyor. Top-
lant›larda geride b›rak›lan y›l›n de¤erlendirme-
si yap›l›rken, Baflkan K›l›ç sorulan sorulara tek
tek cevap veriyor.

Hasbahçe Mesire Alan›’nda gerçeklefltiri-
len geleneksel Sadabad Yaz Etkinlikleri, 6
May›s Pazar günü H›d›rellez ve fied Ku-
flanma Törenleri’yle bafllad›. Sunuculu¤unu
Burak Sezer’in yaptı¤ı program, Van yöresi
folklör ekibinin gösterisinden sonra, Ahi Ev-
ran’ın Anadolu’da kurmufl oldu¤u Ahilik
Teflkilatının temsili “fied Kuflanma” töreni
ve duasıyla sürdü. 

Geleneksel Sadabad Yaz Etkinlikleri Bafllad›
� ‹stanbul’daki kentsel dönüflümün en önemli adreslerinden olan

Ka¤›thane’deki mevcut sanayi alanlar› birer birer konut, ofis

veya al›flverifl merkezi projelerine dönüflüyor.

Ka¤›thane flehrin yükünü almaya haz›rlan›yor

TURGUT YILMAZHUZUR SOKA⁄I
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13 May›s Pazar günü uçurtma ya-
r›fllar›yla devam eden etkinli¤e çok sa-
y›da aile çocuklar›yla birlikte kat›ld›.
Anneler Günü’nün de coflkuyla kut-
land›¤› flenlikte dereceye giren uçurt-
maseverler ödüllendirildi.

Geçmiflten günümüze uzanan örf
ve adetlerin sergilendi¤i etkinlikler, 15
Temmuz’a kadar devam edecek. Gele-
neksel sanat ve sporlar›m›zdan oluflan
11 çeflit etkinli¤i izleyerek, aç›k hava-
da keyifli dakikalar geçirmek isteyen
herkes davetlidir. 



¤er bir yemek yapmak istersek, önce onun tüm
malzemelerini tedarik etmek durumunday›z.
Veya herhangi bir konuda iyi bir proje haz›r-
layacaksan›z, bütün materyallere sahip olma-

n›z gerekir. Bir yönetici iseniz, yönetim alan›n›zdaki bilgileri
edinmek sizi baflar›ya götürür. Bir belediye baflkan› iseniz böl-
genizin yap›s›n› bilmenizin yan› s›ra geçmiflini de bilmek zo-
rundas›n›z. Aksi takdirde bugün sizin karfl› karfl›ya oldu¤unuz
niteli¤i kavramakta eksikler yaflars›n›z. Bu da gelece¤e sunaca-

¤›n›z çal›flmalar›n›z› do¤-
rudan etkiler. 

Kamu yönetiminde
uzun vadeli ve kal›c› ol-
man›n yolu, üzerine bas-
t›¤›n›z topra¤›, kökleriyle
birlikte tan›maktan ge-
çer. Hele ki, ilçenizin ta-
rihi nitelikleri varsa...
Bölgenizde tarihsel ya-
flanm›fll›¤›n aflinas› de¤il-
seniz, gelece¤i ›fl›tan pro-
jelerinizi yeterince taç-
land›ramazs›n›z. Biz
Ka¤›thane’de bu perspek-
tifle çal›fl›yoruz.

Günümüzde ‹stan-
bul’un merkezi koordi-

natlar›nda yer alan, flehrin tam orta yerinde kalan, iki yan›n-
dan uluslararas› otoyollar›n geçti¤i, 16 kilometrekare alan›nda
19 mahallesi ve 2009 itibariyle yaklafl›k 500 bine yak›n nüfu-
su olan Ka¤›thane, geçmiflin de sosyal merkezlerinden biridir.
‹stanbul’un bilinen kurulufllar›ndan önceye dayanan tarihi ile
imparatorluklar›n baflkentinde, daima sosyal yaflam›n oda¤› ol-
mufl, toplumsal dokunun incelikli yerlerini iflgal etmifltir. Genifl
çay›rl›klar›, içinden akan tatl› suyu ile as›rlar boyu her dönem
flehrin mesiresidir. Sosyal yaflam›n, geleneklerin, siyasal sunufl-
lar›n arenas› olarak kullan›lm›flt›r. Bu arenan›n gerektirdi¤i
mimari eserlere sahip olmufl, zihinlere, kuflaklara ve tarihe ken-
dini belirgin çizgilerle nakfletmifltir. 

Biz bugün, bu çizgilerin ve onlardan geri kalanlar›n pefline
düflmüflsek; nedeni, ilçe kent ortam›n› do¤ru zeminlerde yük-
seltmek iste¤idir. Ka¤›thane co¤rafyas›n›n kök haf›zas›nda yer
edinmifl bilgileri buldukça, miras› tan›d›kça bünyeye uygun
oluflumlar› kurabiliyoruz. Bu ba¤ ile Sadabad ve Hasbahçe
alanlar› rehabilite edilerek yeniden flehrin sosyal yaflam›na ka-
t›ld›. Eski eserlerin zaman›n ve iklimin tahribat›nda yok olma-
s›n›n önüne, kurdu¤umuz bu ba¤ ile geçebildik. Ka¤›thane Sü-
vari Karakolu, Daye Hatun S›byan Mektebi, Atiye Sultan Sa-
ray›, Aziziye Camii ve çeflmeler restore edilebildiyse, günümüz
ile geçmifl aras›nda kurulan bu iliflkiyledir. Cendere Vadisi Dö-
nüflüm Projesi, Ka¤›thane tarihi demiryolu, Sadabad Saray›,
Daye Hatun Camii restorasyonu gibi bu alanda bafllatt›¤›m›z
yeni projelerin altyap›s› bu zemindedir. Bu zemin, günümüz
teknolojisini kullanarak yeni projeleri devreye alman›n da ana-
s› olmufltur. Ka¤›thane deresine deniz suyu getirilmesi gibi ye-
nilikler ise bu çerçevede ele al›nmal›d›r. 

Ka¤›thane’nin tüm potansiyelini ayn› anda harekete geçir-
mek için bafllatt›¤›m›z halk meclisleri ve esnaf ziyaretleri de, el
ele oluflturdu¤umuz vizyonumuza büyük katk› sa¤lamaktad›r.
Bu vizyonu birlikte kurdu¤umuz vatandafllar›m›za ve bize
inanan herkese flükran borçluyum. 

GÜNCEL MAYIS 2012
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ö¤rencisi bulunan OÇEM
Otistik Çocuklar E¤itim
Merkezi’nde her s›n›fta

dört ö¤renci ders görüyor. Ziyaret
grubunun ö¤retmenleri Fatma
Erenler ve Lalezar Kemalo¤lu, ö¤-
rencilerin büyük bir geliflme kayde-
derek, okuma yazmay› ö¤rendikle-
rini ve Ka¤›thane Belediyesi’nin
otistik çocuklar›n zihinsel ve be-

densel fonksiyonlar›n› gelifltirme
amac› ile uygulad›¤› hipoterapi se-
anslar›ndan da faydaland›klar›n›
söylediler. 

Ö¤retmenler, baflkan›n verdi¤i
desteklerden memnuniyetlerini be-
lirterek, Fazl› K›l›ç’a teflekkür etti.
Ö¤retmen ve ö¤rencilerle sohbet
eden Fazl› K›l›ç, kendilerine hediye
paketlerini vererek u¤urlad›.

OÇEM Otistik Çocuklar E¤itim Merkezi’nden 

iki ö¤retmen ve dört ö¤renciden oluflan grup, 23 Nisan’da

Baflkan Fazl› K›l›ç’› makam›nda ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› tüm yurtta ol-

du¤u gibi Ka¤›thane Belediyesi’nde de coflkuyla kutland›.

Sembolik olarak makam koltuklar›na oturan çocuklar, yöne-

ticilere örnek olacak fikir ve projelerini de ortaya koydular.

‹ncelemeleri için Belediye

Meclis Üyeleri’ne örnekleri

verilen 2011 Ka¤›thane Bele-

diyesi Faaliyet Raporu, ya-

p›lan oylama sonucu kabul

edildi. Baflkan Fazl› K›l›ç,

tüm üyelere teflekkür ede-

rek, Faaliyet Raporu’nun

hay›rl› olmas›n› diledi.

Ülke çap›nda 14-20 Nisan ta-

rihleri aras›nda kutlanan Kut-

lu Do¤um Haftas› etkinlikle-

rinde Kainat›n Efendisi,

‘‘Hasbahçe Söyleflileri’’kapsa-

m›nda Ka¤›thane fiehir Müze-

si Salonu’nda naatlarla an›ld›.

E-POSTA: fazlikilic@kagithane.bel.tr

Otistik Çocuklar da 23 Nisan’da
Belediye Baflkanl›¤›’ndayd›

2011 Y›l›
Faaliyet Raporu

Kabul Edildi 

H
er alanda hükümet ve ‹s-
tanbul Büyükflehir Bele-
diyesi’yle ortak projeler

üreten Ka¤›thane Belediyesi, ta-
rihi dokusuna sahip ç›karak, mo-
dern bir kent oluflturma yolunda
hizmet vermeye devam ediyor.
Baflkan Fazl› K›l›ç, zamanla ya-
r›flt›klar›n› ifade ederek, “mutlu
bir ilçe” oluflturulmas›nda gayret
sarf eden Belediye Meclis Üyele-
ri’ne de teflekkür etti. Siyasi par-
tilerin grup konuflmalar›ndan
sonra oylamaya geçildi. Faaliyet
Raporu, 6 ret oyuna karfl›l›k 29
oyla kabul edildi.
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8 Nisan Çarflamba akflam›
gerçeklefltirilen söyleflide,
‹slam Peygamberi Hz. Mu-

hammed (s.a.v.) hakk›nda yaz›l-
m›fl olan naatlar okunarak dinle-
yicilerle paylafl›ld›. Program›n
konuklar› Özcan Ünlü, Cumali
Ünald› Hasannebio¤lu, fieref Ak-
baba ve Recep Garip’di. Konufl-
mac›lar, ünlü flairlerin naatlar›n-
dan örnekler sergilerken, zaman
zaman kendi fliirlerine de yer ver-
diler. Naat hakk›nda aç›klamalar-
da bulunan flairler, ünlü yazar ve
fikir adamlar›n›n da konuya ba-
k›fl aç›lar›n› gündeme getirdiler.

Program sonunda Baflkan
K›l›ç, programa kat›lan flairlere
Ka¤›thane’yi ve ‹stanbul’u tem-
sil eden kristal lale figürlü plaket
ve Ka¤›thane Tarih Envanteri
kaynak kitaplar›n› takdim etti.

Kainat›n Efendisi,
Ka¤›thane’de

Naatlarla An›ld› 

B‹Z‹M A‹LEM‹Z

Fazl› KILIÇ
Ka¤›thane Belediye Baflkan›

E
Art›k daha güçlüyüz

23 Nisan’›n Çocuk Baflkanlar›ndan
Baflar›l› Projeler

23
Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayram› kutla-
malar› çerçevesinde Ka-

¤›thane ilçesi’nde bulunan ilkö¤re-
tim okullar›ndan tespit edilen ö¤-
renciler, mülki amirlerin koltuklar›-
na oturarak, ülke yönetiminde tem-
sili olarak söz sahibi oldular. 

Sanayi Mahallesi’nde bulunan
Profilo Bar›fl ‹lkö¤retim Okulu ö¤-
rencileri, Baflkan Fazl› K›l›ç’›n ma-
kam koltu¤una oturarak, daha gü-
zel bir Ka¤›thane için görüfl ve fi-
kirlerini sergilediler. Ziyaret eki-
binde Okul Müdürü Emrullah Y›l-
maz, Ö¤retmen Nergiz Kart›n, ana
s›n›f› ö¤rencisi Ifl›l Çetinkaya, 1. s›-
n›f ö¤rencisi Ali Emir Akkas, 2. s›-
n›f ö¤rencisi Hüseyin Tu¤flad Ça¤-
lar, 3. s›n›f ö¤rencisi Sevgi Atalan,
4. s›n›f ö¤rencisi Beyza Duru Tok-

soy, 5. s›n›f ö¤rencisi ‹layda Deli-
kara, 6. s›n›f ö¤rencisi Selin Do¤a
Tokatl› ve 7. s›n›f ö¤rencisi Cemre
Mutaf yer ald›.

Temsili Baflkan Cemre Mutaf,
‹lçe Kaymakaml›¤› ile bir telefon
görüflmesi yapt›. Temsili kayma-
kamla yapt›¤› görüflmede Sadabad
Projesi’nden bahsederek, ilçeye de-
niz suyu getirece¤ini ve Hasbah-
çe’nin Osmanl›lar zaman›ndaki es-
ki ihtiflam›na kavuflturulaca¤›n› an-
latt›. Kaymakaml›ktan da bu önem-
li projeye her türlü deste¤in sa¤la-
naca¤› sözü al›nd›.

S›rayla belediye baflkanl›¤› kol-
tu¤una oturan çocuklar, projelerin-
den bahsederek Fazl› K›l›ç’la mini
sohbetler yapt›. Baflkan Fazl› K›l›ç
da ö¤rencilerin bayramlar›n› kut-
lad› ve hediye paketlerini sundu.
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Ka¤›thane Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç ve Bafl-
kan Yard›mc›s› Kemal Çavufl 25 Nisan’da yol ça-
l›flmalar›n› yerinde takip ederek, Ka¤›thane Beledi-
yesi Kontrol Mühendisi Faruk Acar’dan proje kap-
sam›nda teknik bilgiler ald›. Vatandafllar, yol yap›m
çal›flmalar› s›ras›nda kendileriyle fikir al›flveriflinde
bulunan Baflkan Fazl› K›l›ç’a, Ka¤›thane’deki de-
¤iflimi takdir ettiklerini söyleyerek teflekkür etti.

Kentsel dönüflümün tamamlay›c›s› olan 

yollar, Ka¤›thane’ye itibar kazand›racak 

Mövenpick Oteli’nden itibaren bafllayan caddenin,
öncelikle 500 metre ya¤mur suyu kanal› çal›flmas› ya-
p›l›yor. Yeni aç›lan yol ise yaklafl›k 500 metre uzunlu-
¤unda olacak. 3,5 metre geniflli¤inde olan yolun sa¤ ve
sol taraf›nda, geniflli¤i 3,5 metre ile bafllay›p yer yer 11

metreye ç›kan kald›r›mlar da yer alacak. Kald›r›m ça-
l›flmalar›nda suyu devridaim eden üç adet de havuz
projesi bulunuyor. Ayr›ca proje dâhilinde, kald›r›mlar-
da yürüyen engelli vatandafllar› için de “Duyumsana-
bilir Engelli K›lavuz Yollar” oluflturulacak.

Araçlar›n park yapmalar› için uygun yerlerde
ceplerin de oluflturuldu¤u Eski Büyükdere Caddesi
Yol Düzenleme Projesi’nde, mevcut a¤açlar da es-
tetik bir tasar›mla korumaya al›n›yor. Projede, Sa-
nayi Mahallesi ç›k›fl›nda trafik ak›fl›n›n kontrolünü
sa¤layacak bir döner kavflak da yer al›yor. 

Emniyetevler ve Sanayi Mahallesi’ni birbirine
ba¤layan ve ‹stanbul’un en eski caddelerinden biri
olan Eski Büyükdere Caddesi yol düzenleme çal›fl-
malar› sayesinde Ka¤›thane’nin çehresini de¤ifltire-
rek, ilçeye prestij kazand›racak. 

26
Nisan Perflembe günü, Ka¤›tha-
ne’yi ziyaret eden Azerbaycanl›
belediye baflkanlar›ndan oluflan

25 kiflilik grup, Belediye Baflkan Yard›mc›-
lar› Hasan Çak›r ve Mevlüt Öztekin’in de
kat›l›m›yla Ka¤›thane Belediyesi’nin Nur-
tepe Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. 

Baflkan Fazl› K›l›ç, Uluslararas›
Yerel Yönetimler kapsam›nda
çeflitli programlar düzenlendi-
¤ini ve bu programlar› ya-
k›ndan takip ettiklerini söy-
leyerek, Ka¤›thane’nin ör-
nek bir flehircilik anlay›fl›
sergiledi¤ini ifade etti. 

Ka¤›thane’nin ‹stan-
bul’un merkezinde bulun-
du¤unu vurgulayan Fazl›
K›l›ç, ilçenin çok önemli ya-
p›lar› da bünyesinde bar›nd›r-
d›¤›n›n alt›n› çizdi. ‹stanbul Ad-
liyesi’nin Ça¤layan Meydan›’nda
hizmet verdi¤ini söyleyen Fazl› K›l›ç, tüm
dünyay› yak›ndan ilgilendiren yaklafl›k
100 milyon belgeyi içeren Milli Arfliv Si-
tesi’nin de Ka¤›thane’de olmas›ndan gu-
rur duyduklar›n› anlatt›. Avrupa’n›n en
yüksek binas›n›n Ka¤›thane’de oldu¤unu
da hat›rlatan Baflkan Fazl› K›l›ç, binan›n

Seyir Teras›’ndan ‹stanbul’un Asya ve Av-
rupa yakas›n›n tamam›n›n kuflbak›fl› gö-
rüldü¤ünü ve bunun da ilçeye ayr› bir
prestij kazand›rd›¤›n› ifade etti. Soydafl
Belediye Baflkanlar›yla bir araya gelerek
bilgi paylafl›m›ndan mutluluk duydu¤unu
belirten Fazl› K›l›ç, ziyaretten duydu¤u

memnuniyeti belirterek, meslektafl-
lar›na teflekkür etti.

Azerbaycanl› Belediye
Baflkanlar› ad›na söz alan
Abdülfaz Babayev, Ka¤›t-
hane’deki çal›flmalar›n
kendilerine ›fl›k tutaca¤›n›
ifade etti. Program›n so-
nunda den, Babayev, üze-
rinde Türk Dünyas›n›n

önemli simgelerini bulun-
duran bir dokumay› Baflkan

Fazl› K›l›ç’a hediye etti. Bafl-
kan Fazl› K›l›ç ise kristal lale

figürlü, üzerlerinde belediye bafl-
kanlar›n›n isimleri yaz›l› olan plaketleri
takdim etti.

Toplant›n›n ard›ndan Baflkan Fazl› K›-
l›ç, misafirleriyle Ka¤›thane Aç›khava Mü-
zesi’ni, Milli Arfliv Sitesi’ni ve Hasbahçe’yi
gezerek, Avrupa’n›n en yüksek binas›n›n
seyir teras›ndan ‹stanbul’u seyretti. 

Ka¤›thane Belediyesi’nin ‘‘Prestij Cadde Düzenleme Projesi’’

kapsam›nda çal›flmalar› bafllat›lan Eski Büyükdere Caddesi, araç

trafi¤ine kapat›ld›. Trafik ara sokaklardan sa¤lanmaya baflland›. 

Eski Büyükdere Caddesi’nde Yol 
Düzenleme Çal›flmalar› Bafllad›

P
olis Teflkilat›’n›n kuru-
luflunun 167. y›l› nede-
niyle Ka¤›thane ‹lçe

Emniyet Müdürlü¤ü’ne yeni
al›nan araçlar için 12 Nisan
Perflembe günü tören düzen-
lendi. Ka¤›thane ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ü Bahçesi’nde yap›-
lan Araç Teslim Töreni’ne Ka-
¤›thane Belediye Baflkan› Faz-
l› K›l›ç ve ‹lçe Kaymakam› A.
Ak›n Var›c›er de kat›ld›.

‹fl adamlar›n›n ve hay›rse-
ver kurulufllar›n katk› ve des-
tekleriyle al›nan yeni araçlar,
Ka¤›thane ‹lçesi’nde emniyet
ve asayiflin sa¤lanmas›nda
kullan›lmak üzere Ka¤›thane
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’ne
törenle teslim edildi. 

Törende aç›l›fl konuflmas›-
n› yapan Ka¤›thane ‹lçe Emni-
yet Müdürü Hakk› Akçal, gü-
venlik noktas›nda Ka¤›tha-
ne’nin di¤er ilçelere göre bü-
yük aflama kaydetti¤ini söyle-

yerek, bu baflar›da ilçede bulu-
nan di¤er birimlerle organizeli
çal›flman›n önemli pay› oldu-
¤unu dile getirdi. Ka¤›thane
Belediyesi’nin emniyetin sa¤-
lanmas›nda destek ve katk›la-
r›n›n önemini vurgulayan
Hakk› Akçal, Baflkan Fazl› K›-
l›ç’a ve hay›rsever ifl adamlar›-
na teflekkür etti. 

‹lçe Kaymakam› A. Ak›n

Var›c›er de Emniyet Teflkila-
t›’n›n önemine de¤inerek, sos-
yal yaflamdaki huzur ve refa-
h›n sa¤lanmas›ndaki hassasi-
yete dikkat çekti. Kaymakam-
l›k ve Emniyet olarak Ka¤›tha-
ne Belediyesi’den her zaman
destek gördüklerini söyleyen
A. Ak›n Var›c›er, yeni araçla-
r›n ilçeye hay›rl› olmas›n› dile-
yerek, Belediye Baflkan› Fazl›
K›l›ç’a ve eme¤i geçenlere te-
flekkür etti.

‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü
ad›na Baflkan Fazl› K›l›ç’a
plaket takdimini ‹lçe Kayma-
kam› A. Ak›n Var›c›er yapt›.
Yeni araçlar›n al›nmas›na kat-
k› sa¤layan ifl adamlar›na da
plaketleri verilirken, baflar›l›
polislerin belgelerini Belediye
Baflkan› Fazl› K›l›ç verdi. ‹lçe
Müftüsü Ahmet Yayla’n›n
yapt›¤› dualardan sonra, hiz-
mete ç›kan yeni araçlar›n kur-
deleleri kesildi.

Polis Teflkilat›’n›n kuruluflunun 167. y›l› nedeniyle Ka¤›thane ‹lçe

Emniyet Müdürlü¤ü’ne yeni al›nan araçlar için 12 Nisan Perflem-

be günü tören düzenlendi. Ka¤›thane ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü

Bahçesi’nde yap›lan Araç Teslim Töreni’ne Ka¤›thane Belediye

Baflkan› Fazl› K›l›ç ve ‹lçe Kaymakam› A. Ak›n Var›c›er de kat›ld›.

Ka¤›thane Emniyeti’nde
Araç Teslim Töreni

Türk Dünyas› Belediyeler Birli¤i’nin organizasyonuyla ‹stanbul’a ge-

len Azerbaycanl› ‹l ve ‹lçe Belediye Baflkanlar›, Ka¤›thane’deki de¤i-

flim ve geliflmeleri yerinde görmek için Baflkan Fazl› K›l›ç’› ziyaret et-

ti. Meslektafllar›n› Nurtepe Sosyal Tesislerinde a¤›rlayan Ka¤›thane

Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç, ilçedeki çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi.

Azerbaycanl› Belediye
Baflkanlar› Ka¤›thane’deydi
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E
l yap›m› ka¤›t ustas› O¤uzhan Tu¤rul, 559
y›ll›k aradan sonra Ka¤›thane’yi gerçek ad›y-
la tan›flt›racak. “Esma-ül Hüsna” adl› projey-

le Çin’den ABD’ye, ‹slam ülkelerinden Yeni Zelan-
da’ya kadar ka¤›t dünyas› ile uygarl›k köprüsü kur-
may› amaçlayan O¤uzhan Tu¤rul, Belediye Baflkan›
Fazl› K›l›ç’a ka¤›t üretim projesini anlatt›.

Ka¤›thane’deki tarihi Aziziye Camii’nin arka-
s›nda bulunan ve eskiden Sadabad Saray›’n›n mu-
haf›zlar›n›n kald›¤› binada, restorasyon çal›flma-
lar› yap›larak ka¤›t imalat›na baflland›. Ka¤›thane
Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç ve Baflkan Yard›m-
c›s› Mevlüt Öztekin, 27 Nisan’da çal›flmalar› ye-
rinde takip etti. O¤uzhan Tu¤rul ve çal›flma arka-
dafllar› ‘‘Bar›fl Ka¤›d›’’ grubundan Drew Matott
ve Margaret Mahan, el yap›m› ka¤›t imal ederek
Baflkan Fazl› K›l›ç’a hediye ettiler.

Aslen Uygur Türklerinden olan O¤uzhan Tu¤-
rul, ayn› zamanda pek çok el sanat›nda da söz sa-
hibi. Cam iflçili¤inde de usta olan O¤uzhan Tu¤-
rul, vitray çal›flmalar› da yap›yor. Bir sempoz-
yumda, “Ka¤›thane Belediyesi ad›na” Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’a Ka¤›thane'de ilk defa
üretilen ka¤›ttan hat›ra verdi¤ini hat›rlatan sanat-
ç›n›n çok büyük hedefleri var.

Ka¤›thane’de imal edece¤i el yap›m› ka¤›tlarla
“Esma-ül Hüsna” sergisi de açaca¤›n› söyleyen
O¤uzhan Tu¤rul, kendisine verilen imkan ve destek-
lerden duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, Ka¤›t-
hane Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç’a teflekkür etti. 

Baflkan Fazl› K›l›ç da, Ka¤›thane’nin tarihi ger-
çeklerini su yüzüne ç›karan ve tarih bilincine katk›
sa¤layan sanatkâr O¤uzhan Tu¤rul ve çal›flma arka-
dafllar›na baflar›lar dileyerek, teflekkürlerini bildirdi.

Baflta Ka¤›thanelilerin olmak üzere tüm
‹stanbullar›n tarih bilincini kuvvetlen-
dirmeye çal›flan Ka¤›thane Belediye Bafl-
kan› Fazl› K›l›ç, Ka¤›thane’yi gerçek
kimli¤iyle tan›flt›rmaya devam ediyor.
Evliya Çelebi’nin ‘‘Seyahatname’’ adl›
eserinde bahsetti¤i, Türkiye’nin ilk ka¤›t-
hanesinin bulundu¤u bölgeye, Ka¤›t Üre-
tim Atölyesi kuruluyor. Atölye, 30 May›s
Çarflamba günü saat 11.00’de aç›l›yor.

Ka¤›d›n el sanat› oldu¤u y›llar: Ka¤›thaneler

Bitkisel selülozun mekanik veya kimyasal yol-
larla liflendirilmesiyle elde edilen hamurlardan üre-
tilen ka¤›t, dünyada ilk defa Çinliler taraf›ndan
M.S. 105 y›l›nda bulunmufltur. Orta Asya’da yap›-
lan araflt›rma ve kaz›larda, 3. ve 7. yüzy›llar aras›n-
da kullan›lan ka¤›tlar›n dut a¤ac› kabuklar›, kendir,
kenevir ve pamuktan yap›lm›fl oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
Ka¤›t Çin’den Orta Asya’ya, oradan da ‹ran’a geç-
mifltir. Çin’in d›fl›nda kurulan ilk ka¤›t yap›m mer-
kezi Özbekistan’›n Semerkand flehrindedir. Avrupa
ise, ‹slam dünyas›ndan yüzy›llar sonra ka¤›d›n var-
l›¤›ndan haberdar olmufltur.

Türkiye co¤rafyas›nda ise 1453 y›l›nda elle
imalat yapan ilk ka¤›thane, ‹stanbul Ka¤›thane
Köyü’nde kurulmufl ve III. Selim döneminde ara-
l›kl› olarak iflletilmifltir. Evliya Çelebi ‘‘Seyahat-
name’’ adl› eserinde, Ka¤›thane’de bulunan ka¤›t
üretim yerinin Bizans’tan kalma oldu¤unu söyle-
mektedir. Profesyonel anlamda ilk ka¤›t fabrikas›
ise ‹brahim Müteferrika taraf›ndan ilk Türk mat-
baas›n›n kurulmas›yla artan ka¤›t ihtiyac›n› temin
etmek için, Yalova'da 1744 y›l›nda kurulmufltur.
Sultan I. Mahmud birçok çeflit ka¤›t üretilen bu
fabrikadan çok memnun kalm›fl, Kur'an-› Kerim
ve di¤er ‹slami kitaplar› ço¤altmak maksad›yla
baflka ka¤›t fabrikalar›n›n da yap›lmas›n› istemifl-
tir. Ancak su azl›¤›, su yollar›n›n bozulmas› ve Av-
rupa ka¤›tlar›n›n rekabeti yüzünden, Yalova Ka¤›t
Fabrikas› 19. yüzy›l›n yar›s›nda kapat›lm›flt›r.

1803 y›l›nda Beykoz yak›nlar›ndaki Hünkar
‹skelesi’ne yeni bir ka¤›thane kurulmufl ve II.
Mahmut zaman›nda bu ka¤›thane çok geliflmifltir.
Burada yap›lan ka¤›tlarda ‹stanbul filigran›, kuru-
lufl tarihi ve iflletme y›l› da yer alm›flt›r. Avrupa’da
ka¤›t yap›m›n›n makineleflmesinden sonra Os-
manl› da ‹zmit’te bir ka¤›t fabrikas› kurulmas›na
karar vermifl, ancak bu giriflim gerçekleflememifl-
tir. Osmanl›lar devrinde makine ile ka¤›t yapan
ilk ka¤›t fabrikas›, özel teflebbüs taraf›ndan 1886
y›l›nda ‹zmir’in Halkap›nar semtinde kurulmufl,
buhar makinesi ile iflleyen ve hammadde olarak
paçavra kullan›lan bu fabrika kapitülasyonlar
sebebiyle 6 ay kadar aç›k kalabilmifltir. 1887
y›l›nda baflmabeyinci Osman Bey, Beykoz’da
Hamidiye Ka¤›t Fabrikas›’n› kurmufl, dört maki-
nesi olan bu fabrika 1915 y›l›na kadar çal›flm›flt›r.
Cumhuriyet döneminde ise etüt ve projeleri ka¤›t
mühendisi Mehmet Ali Ka¤›tç› taraf›ndan haz›r-
lanan ilk ka¤›t ve karton fabrikas›n›n temeli 1934
y›l›nda ‹zmit’te at›lm›flt›r. ‹nflaat ve montaj› 20 ay
sürmüfl ve ilk ka¤›t 18 Nisan 1936’da üretilmifltir. 

Ka¤›thane’yi Gerçek Kimli¤iyle Tan›flt›ran Proje: 

Ka¤›t Üretim Atölyesi



N
isan ay›ndan bu yana Ortabay›r, Tel-
sizler, Gültepe, Yahya Kemal, Har-
mantepe, Ça¤layan, Gürsel, Talat-

pafla ve Hürriyet Mahalleleri’nde yo¤un ka-
t›l›mla gerçeklefltirilen Halk Meclisi toplan-
t›lar›nda semt sakinlerinin karfl›s›na ç›kan
Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç, geride b›rak›-
lan bir y›l›n de¤erlendirmesini ve yap›lacak
yeni çal›flmalar›n projelendirilmesi hakk›n-
da bilgi verirken, Ka¤›thaneliler taraf›ndan
sorulan sorulara da tek tek cevap veriyor. 

‘‘500 000 kiflilik bir aileyiz’’

Yapt›¤› her çal›flmada 500 000 kiflilik bir

aile olarak nitelendirdi¤i vatandafllar›n gö-

rüfl ve fikirlerine baflvuran Fazl› K›l›ç, ger-

çeklefltirilen Halk Meclisi toplant›lar›nda il-

çenin tarihi dokusunu koruyarak sürdürülen

kentsel dönüflüm çal›flmalar›ndan bahsetti.

Baflkan Fazl› K›l›ç, Ka¤›thane’nin birçok

yerinde elektrik kablolar›n› yer alt›na ald›k-

lar›n›, Ka¤›thane’nin çehresinin h›zla de¤ifl-

ti¤ini gündeme getirerek, kimseyi ma¤dur

etmeden kentsel dönüflümü gerçeklefltirmek

istediklerini vurgulad›. ‹lçenin her semtinde

yenileme çal›flmalar›n› h›zla sürdürdüklerini

söyleyen Fazl› K›l›ç, ada baz›nda yap›lan

dönüflümlerde komflular›n bir araya gelerek

fikir birli¤i etmeleri halinde, % 30 imar ar-

t›r›m›ndan istifade edebilecekleri hakk›nda

aç›klamalarda bulundu. Tahta üzerinde ka-

lemle hesap yaparak salondakileri de konu

hakk›nda bilgilendiren K›l›ç, mahalle sakin-

lerinden gelen sorular› da cevapland›rd›.

Halkla el ele bir kat›l›mc›

yönetim örne¤i 

Ka¤›thane Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç’›n
baflkanl›¤›n› yapt›¤› Halk Meclisi istiflare top-
lant›lar›nda; AK Parti Ka¤›thane ‹lçe Baflkan›
Sami ‹lhan, Belediye Baflkan Yard›mc›lar›,
AK Parti Ka¤›thane ‹lçe Yönetim Kurulu Üye-
leri, Belediye Meclis Üyeleri, ‹lçe Kad›n Kol-
lar› Baflkan› ve Yönetimi, ‹lçe Gençlik Kollar›
Baflkan› ve Yönetimi, Mahalle Muhtarlar›, Ka-
¤›thane Esnaf ve Sanatkarlar Odas› Baflkan›,
Mahalle Baflkanlar›, Sivil Toplum Kurulufllar›
ve Kad›n Kent Gönüllüleri de yer ald›.

Ka¤›thane’nin ve Ça¤layan’›n çehresinin
de¤iflti¤ini dile geti-
rerek, Adliye’nin
bölgeyi olumlu yön-
de etkiledi¤ine de
vurgu yapan Fazl›
K›l›ç, bu toplant›la-
r›n kendilerine ›fl›k

tuttu¤unu söyledi. AK Parti Ka¤›thane ‹lçe
Baflkan› Sami ‹lhan ise, Ka¤›thane Belediye
Baflkan›’yla her y›l düzenli bir flekilde esnaf zi-
yaretleri ve Halk Meclisi toplant›lar› gerçek-
lefltirdiklerini söyleyerek, vatandafllar›n fikir
ve görüflleri do¤rultusunda yapt›klar› çal›flma-
larda baflar›l› olduklar›n› ifade etti. 

Esnaf ziyaretleri h›z kesmeden 

devam ediyor

Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç “Halk Mec-
lisleri” istiflare toplant›lar›n›n yan› s›ra, fiubat
ay›ndan bu yana esnaf ziyaretleriyle de  s›k s›k
vatandafllar›n aras›nda olmaya devam ediyor. 

‹lçedeki tüm ma-
hallelerde “Esnaf Zi-
yaretleri”ni sürdüren
Fazl› K›l›ç, mahalle
esnaflar›n› iflyerlerin-
de ziyaret ederek, gö-
rüfl ve fikirlerine bafl-

vuruyor. ‹stanbul AK Parti Bölge Milletvekil-
leri de Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç’a efllik edi-
yor. Esnaf ziyaretlerinde ‹stanbul Milletvekili
Prof. Dr. Sevim Savafler’in de bulunmas›yla,
vatandafllar›n görüfl ve düflünceleri Ankara’ya
iletiliyor.

Ka¤›thane Belediyesi’nin esnaf› en fazla
mahallelerinden biri olan Ça¤layan’daki esnaf
ziyaretlerinde, ilçedeki de¤iflim ve geliflimden
de bahsedilerek vatandafllar›n ve esnaf›n nabz›
tutuluyor. Kat›l›mc› bir yerel yönetimler anla-
y›fl› sergilenen ziyaretlerden memnuniyet duy-
duklar›n› belirten vatandafllar, kendilerinin de
görüfllerinin al›nmas›na teflekkür ediyorlar. 

Akflamlar› da mahalle sakinlerinin karfl›s›na
ç›karak, geride kalan bir y›l›n de¤erlendirmesi-
nin yap›ld›¤› ‘‘Halk Meclisleri’’nin duyurusu da
bu ziyaretlerde yap›l›yor. Vatandafllar›n fikir ve
görüfllerini alarak çal›flma arkadafllar›yla istifla-
rede bulunan Baflkan, zamanla yar›flarak proje-
lendirdi¤i görüflleri uygulamaya koyuyor.

GÜNCELSAYI 1

Halk Yönetiyor
Ka¤›thane’yi

Ka¤›thane halk›, Ka¤›thane Belediyesi’nin her y›l düzenledi¤i

Halk Meclisleri ve Esnaf Ziyaretleri sayesinde, Belediye Baflkan›

Fazl› K›l›ç ile bir araya gelerek fikir al›flveriflinde bulunuyor.  
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‹stanbul’un yeni çekim merkezi:

‹
stanbul’daki kentsel dönüflümün en önemli adresle-

rinden olan Ka¤›thane’deki mevcut sanayi alanlar›

teker teker konut, rezidans, ofis ya da al›flverifl mer-

kezi projelerine dönüflüyor. Öyle ki, h›zla geliflen altya-

p›s›, ulafl›m kolayl›¤›, gün geçtikçe artan ticari gayri-

menkul projeleri ile Ka¤›thane, ‹stanbul'un yeni ofis ve

konut bölgesi olarak dikkat çekiyor.

Ka¤›thane önemli merkezlere ve ulafl›m hatlar›na

yak›nl›¤›yla y›llard›r yat›r›m yapmak ya da ev sahibi ol-

mak isteyenlerin dikkatini çekiyordu. Ancak çarp›k ya-

p›laflma ve sanayi bölgesi olmas› sebebiyle yat›r›mc›la-

r›n karars›z kald›¤› Ka¤›thane, kentsel dönüflüm proje-

leri sayesinde pek çok yeni yat›r›mc›n›n da gözde tercih-

lerinden biri konumuna yükseldi. 

Cumhuriyet’in sanayi alan›, flehrin 

gözde konut ve ofis merkezi oluyor

Özellikle ticari gayrimenkul projelerinin a¤›rl›k ka-

zand›¤› Ka¤›thane’nin, yak›n tarihler içerisinde ‹stan-

bul’un ifl merkezi Maslak’a alternatif olmas› bekleniyor.

fiimdiden Maslak’tan da yat›r›mc› çekmeye bafllayan

Ka¤›thane’de, önümüzdeki y›llarda 250 bin metrekare-

lik ticari gayrimenkul arz›n›n oluflaca¤› beklenirken,

bölgeye 100 bin yeni konutun da infla edilece¤i öngörülü-

yor. Ka¤›thane’deki arsa fiyatlar› da bu geliflimle birlik-

te yükselifle geçmifl durumda.

Levent-Maslak aks›ndaki gökdelenlerin gölgesinde ka-

lan Ka¤›thane, son dönemde gerçeklefltirilen ulaflt›rma ve

altyap› yat›r›mlar›yla, kentsel dönüflümde pek çok ilçeye

örnek oluyor. Tüneller ve metro ba¤lant›lar›yla ulafl›m›n

güçlendi¤i Ka¤›thane, yat›r›mc›lar›n da dikkatini çekti ve

bölgede dönüflüm bafllad›. Cendere Vadisi boyunca yeni-

den düzenlenecek olan alanlar›, tarihi demiryolunun yeni-

den hayata geçirilmesi, fabrikalar›n da flehrin d›fl›na tafl›n-

mas› bölgenin de¤erini yükseltti. Bölgeden tafl›nan fabrika

arazilerinde de yeni yat›r›mlar gündeme geldi.

Ka¤›thane, flehrin ifl yükünü almaya haz›rlan›yor

‹
stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›
Mimar Kadir Topbafl ve AK Parti ‹stan-
bul Milletvekili Sevim Savafler’in kat›-

l›m›yla gerçekleflen törene, Ka¤›thane Bele-
diye Baflkan› Fazl› K›l›ç’la birlikte Ka¤›tha-
ne ‹lçe Kaymakam› A. Ak›n Var›c›er, AK
Parti Ka¤›thane ‹lçe Baflkan› Sami ‹lhan,
Belediye Baflkan Yard›mc›lar›, Belediye
Meclis üyeleri, birim müdürleri, bürokrat-
lar, bas›n mensuplar› ve vatandafllar da iflti-
rak etti.

Ka¤›thane Hamidiye Mahallesi’nde 35
adet gecekondunun y›k›m› ile, y›k›lacak ge-
cekondu alan›na yap›lacak 116 adet sosyal
konut projesinin tan›t›m töreninde konuflan
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Mi-
mar Kadir Topbafl, kaliteli bir yaflam›n her-
kesin hakk› oldu¤unu ve bu hak do¤rultu-
sunda kimsenin ma¤dur edilmeyece¤ini

söyledi. Konuflmas›na ‘‘‹nsan› yaflat ki, dev-
let yaflas›n’’ slogan›yla devam eden Kadir
Topbafl,  enkaz bedelleri karfl›l›¤›nda büyük
ödemeler yapt›klar›n› vurgulad›. Baflkanl›k
yetkisini kullanarak, Ka¤›thanelilere tüm
kolayl›klar› göstereceklerini söyleyen Kadir
Topbafl, projenin baflta Ka¤›thaneliler ve ‹s-
tanbullular olmak üzere, tüm Türkiye’ye ha-
y›rl› olmas›n› diledi. 

‘‘‹stanbul’a örnek bir ilçe’’

Ka¤›thane Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç,
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin de katk›-

lar›yla Ka¤›thane’de Kentsel Dönüflüm Pro-
jesi’ni baflar›yla uygulamaya bafllad›klar›n›
söyleyerek, ‹stanbul’a örnek bir ilçe olufltur-
ma çal›flmalar›n›n devam etti¤ini ifade etti.
Fazl› K›l›ç, Hamidiye Mahallesi’nde uygula-
nacak olan bu projenin de Ka¤›thane ilçesine
ve vatandafllara hay›rl› olmas›n› diledi.

AK Parti Ka¤›thane ‹lçe Baflkan› Sami
‹lhan ise, merkezi hükümetin ülke çap›nda
yapm›fl oldu¤u dönüflüm çal›flmalar›n›n
önemine de¤inerek, Ka¤›thane’de de bunun
yans›malar›n› gördüklerini ifade etti. Sami
‹lhan, lider ülke olma yolunda çal›flmalar›n›

sürdüren merkezi hükümete ve yerel yöne-
timlere baflar›lar diledi. Ka¤›thane ‹lçe Kay-
makam› A. Ak›n Var›c›er de, dönüflüm pro-
jelerinin halk›n huzur ve refah›na büyük
katk› sa¤layaca¤›n› gündeme getirerek, bu
projelerin sosyal yaflam› da olumlu yönde
etkileyece¤inin alt›n› çizdi. 

AK Parti ‹stanbul Milletvekili Sevim
Savafler, “Bu gün Ka¤›thaneliyiz, Ka¤›tte-
peli de¤iliz” diyerek bafllad›¤› konuflmas›n-
da, projenin gerçekleflmesinde büyük deste-
¤i olan vatandafllar›m›za ve eme¤i geçen
herkese teflekkür etti. 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan kentsel dönüflüm bölgesi seçilmesinin ard›n-

dan dönüflümün en h›zl› yafland›¤› ilçelerden birisi olan Ka¤›thane’de, y›k›lan gecekon-

dular›n yerine yap›lmas› planlanan Sosyal Konut Projesi’nin tan›t›m töreni gerçekleflti. 
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K
a¤›thane Belediye Baflkan›
Fazl› K›l›ç, Ka¤›thane’deki
kentsel dönüflümün di¤er il-

çelerden farkl› oldu¤unu, bu dönüflü-
mün tarihi ön plana ç›kartarak
gerçekleflti¤inin alt›n› çi-
ziyor. ‘‘Ka¤›thane
2004’e kadar ‹stan-
bul’un kenar›nda
kalm›fl, ihmal
edilmifl, yak›n
zamanda ku-
rulmufl bir ge-
cekondu böl-
gesi olarak bili-
niyordu. Biz gö-
reve gelir gelmez
bu alg›y› de¤ifltir-
mek için ifle bafllad›k.
Ve biliyoruz ki Ka¤›tha-
ne insanl›¤a antik devirden bu
yana yerleflim yeri olarak hizmet ver-
di. Roma, Bizans, Osmanl› dönemle-
rinde önemli merkezlerden biriydi.
‹flte Ka¤›thane bu zamana kadar bu
yönüyle bilinmemekteydi. 

1950’li y›llarda Haliç ve çevresi
yanl›fl bir kararla sanayi bölgesi ilan
edilmiflti. Bunun neticesinde Ka¤›tha-
ne Deresi’nin çevresinde kontrolsüz
ve düzensiz yap›lanmalar bafl göster-
miflti. Ka¤›thane bu görünümle özdefl-
leflmiflti. Ka¤›thane denilince bu çar-
p›k yap›lanmalar hat›ra gelirdi. Biz gö-
reve gelir gelmez bu alg›y› de¤ifltir-
mek için çal›flmaya bafllad›k. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’yle bu konuda

görüflmeler yapt›k ve çal›flmalar›m›z›
sürdürdük. fiimdi önceden yanl›fl plan-
lama sonucu kurulan fabrikalarla ileti-
flime geçiyoruz. Onlar› yeniden yap›-

land›r›yoruz. Dere koruma band›,
yol paylar›n›, yeflil alanlar›

hesapl›yoruz ve kamu-
ya terk yapt›r›yoruz.

Ço¤u bina bu fle-
kilde arazilerinin
n e r e d e y s e
%50’sini ka-
muya terk edi-
yor. Yani bele-
diyeden hiçbir

ücret almadan
araziyi kamuya

tahsis ediyor. Böy-
lece yollar›m›z ve ye-

flil alanlar›m›z art›yor. 

Ka¤›thane’nin

tarihi yap›s›n› ön plana 

ç›kartan kentsel dönüflüm 

Bunun yan›nda dönüflüm ad›na
birçok proje de oluyor. Ancak bu
projeler, Ka¤›thane’nin tarihi yönü-
nün ihmal edilmesi veya tahrip edil-
mesi anlam›na gelmiyor. Tam tersine
öne ç›kmas›na vesile olacak çal›flma-
lar yap›yoruz. Kentsel dönüflümde
sa¤l›ks›z yap›lar›n bölgeden kalkma-
s› flart, ancak bu dönüflüm s›ras›nda
Ka¤›thane’nin tarihi özelliklerini ön
plana ç›kartarak, yeflil alan› fazla,
modern ve kullan›fll› alanlar olufltur-
maya çal›fl›yoruz.’’

‘DÖNÜfiEN KA⁄ITHANE’

‘‘Ka¤›thane’de gerçek anlamda 
kentsel dönüflüm var’’
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II.
Mahmud’un k›z› Atiye Sultan
için Sultan Abdülaziz taraf›n-
dan dönemin Bat› üslubu mi-

marisi ile kargir olarak yapt›r›lan Atiye
Sultan Saray›, “Ka¤›thane Kasr-› Hü-
mayunu” ve “Ka¤›thane Kasr›” olarak
da bilinmektedir. Toplam befl ayr› bö-
lümden oluflan Atiye Sultan Saray›’n›n
mimarisi, azami sadeliktedir ve devrin
k›flla üslubunu and›rmaktad›r. Ortada
Hünkar Kasr›, sa¤›nda selaml›k binas›,
solunda ise ortas› avlulu mutfak binala-
r› bulunmaktad›r. Mutfa¤›n hemen ya-
n›nda bir su de¤irmeni, hazne ve yan ta-
raf›nda da iki katl› hizmetçiler dairesi
vard›r. 

Binalar›n önünde ise sekiz rakam›n›
and›ran biçimi ve ortas›ndaki f›ski-
yesiyle bir süs havuzu bulun-
maktad›r. Hünkar Kasr›
sofa esas›na göre ya-
p›lm›fl, merdiveni or-
ta eksen üzerine
kurulmufltur. Bi-
naya ilave edil-
mifl hissi veren
bir hamam› bu-
lunmaktad › r.
Tek katl› ah›r
binas› arka ta-
rafta yamaca ku-
ruludur. Onun bi-
raz yukar›s›nda
ise ‘‘Av Köflkü’’di-
ye tabir edilen bir
köflk vard›r. 

2. Abdülhamid 

tahta bu saraydan ç›kt› 

Sultan›n ölümünden sonra 2. Abdül-
hamid, flehzadeli¤inin önemli bölümü-
nü burada geçirmifltir. Mithat Pafla ile
tahta ç›kma görüflmelerini bu sarayda
yapm›fl ve tahta da bu saraydan ç›km›fl-
t›r. 2. Abdülhamid tahta ç›kmadan yak-
lafl›k üç ay önce, ‹stanbul’un ansiklope-

dilere girecek kadar ünlü falc›s› Ka¤›t-
hane Köylü Afitap, Atiye Sultan Saray›
önündeki alanda flehzade Abdülha-
mid’in el fal›na bakm›flt›r. fiehzade,
“Üç ay sonra tahta ç›kacaks›n” diyen
Afitap’a inanmam›flt›r; ancak ünlü falc›
Afitap’›n dedi¤i ç›km›flt›r. 

II. Abdülhamid tahta ç›kt›ktan sonra
Ka¤›thane'deki bütün mimari unsurlarla
birlikte bu saray› da tamir ettirir. Tamir ve
bak›m ifllemleri 1890'da Bahriye Nezare-
ti taraf›ndan yapt›r›l›r. Bu çal›flmalar Bah-
riye Naz›r› Bozcaadal› Hasan Pafla tara-
f›ndan foto¤rafland›r›l›p bir albüm haline
getirilerek padiflaha sunulur. Sultan Ab-
dülhamid bu çal›flma içinde binalar›n
önündeki Ka¤›thane mesiresi alan›na bir

çeflme yapt›rt›r. Dört yüzlü ve sa-
çakl› olan çeflmeye ‘‘Yeni

Çeflme’’ ad› verilir. Yeni
çeflmenin suyu ise Ka-

¤›thane Ayazma-
s›'ndan getirilir.

Bu sarayda
kald›¤› süre
içinde daima
s ö z k o n u s u
ayazman›n su-
yunu kullanan
Abdülhamid,
Y›ld›z Saray›'na
geçtikten sonra

Ka¤›thane Ayaz-
mas›'na yeni ma-

kineler koydurur.
Bu pomba makineleri

suyu Mecidiyeköy'e ku-
rulan su terfi istasyonuna

aktar›r. Ayazman›n suyu Mecidi-
yeköy'den de Y›ld›z Saray›'na iletilir.
Böylece saltanat› döneminde de Ka¤›t-
hane Ayazmas›'n›n suyunu kullanmaya
devam eden Abdülhamid, ayn› suyu
Ka¤›thane Mesiresi'nde daha çok insan
kullanabilsin diye mesirenin orta yerine
bu dört yüzlü çeflmeyi yapt›r›r.
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Sultan II. Mahmud’un K›z› için
Ka¤›thane’de Yapt›rd›¤› Saray:

AT‹YE SULTAN SARAYI

Atiye Sultan Saray› önündeki II. Abdülhamid Çeflmesi / Yeni Çeflme (1997)

Atiye Sultan Saray›, Selaml›k Dairesi (2001)
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Saray›n yeni yüzü: 

Küçük Zabit Mektebi 

‹ttihat ve Terakki Cemiyeti ikti-
a geldi¤inde, ekibin güçlü ismi

drazam Mahmut fievket Pafla tara-
dan Atiye Sultan Saray› binalar›na
konularak, Küçük Zabit Mektebi
›l›r. Y›ld›z Polis Okulu buraya
ledilir. Cumhuriyet döneminde
binalar askeri hizmete aç›l›r. 66.
ade Alay› olarak kullan›lan bina
bu, 1970'lerde terkedilir. Bu ta-
en itibaren çevre sakinleri tara-
dan peyderpey ya¤malanan ve
rip edilen Atiye Sultan Saray›’n›n
ündeki havuz, Tay Ah›r› ve Av
flkü çeflitli zaman dilimleri içinde
bolur. Saray›n ise yaln›zca kap›-
ve sütunlar› ayakta kalm›flt›r. 
Gayr›menkul Eski Eserler An›tlar
ksek Kurulu  taraf›ndan çeflitli
arda tafl›nmaz kültür varl›¤› ola-
tescillenen Atiye Sultan Saray›,

m bu tescillere ra¤men prefabrik
nlar› olarak kullan›l›r. 1999 y›l›na
indi¤inde, saray ‹stanbul 1 Numa-
Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koru-
Kurulu'nun karar› ile Sadabad

jesi ile birlefltirilir. 
Gerek Ka¤›thane Belediyesi ge-
se Büyükflehir Belediyesi taraf›n-
saray binalar› grubunun ve alan›n

tar›labilmesi için mülkiyetinin dev-
ilmesine yönelik giriflimlerde bulu-
ur. Uzun süre sonuç al›namayan gi-
mler, 2005'te ç›kan bir kanun ile ye-
bir aflamaya girer. Bu kanun çerçe-
inde binalar ‹l Özel ‹daresi'ne dev-
ilir ve ‘‘Küçük Zabit Mektepleri’’
rak bilinen Atiye Sultan Saray›'n›n
löve, restitüsyon ve restorasyon
jesinin yap›lmas› ve yap›lacak her
ü inflai ve fiziki müdahale için ku-
izni al›nmas› flart› ile kamu yarar›
etilerek ‹l Özel ‹daresi'ne tahsisin-
sak›nca olmad›¤›na" karar verilir.

Çeflitli kurumlar kanal›yla sürdü-
rülen çabalar›n oluflturdu¤u süreç net-
leflir ve varolan binalar›n ihya ve ifl-
levlendirilmesi çal›flmas›na bafllan›r.
Saray kompleksi içinde yer alan ve za-
manla kaybolmufl binalar›n yeniden

projelendirilmesine ve bu çerçevede
çal›flman›n geniflletilmesine karar ve-
rilir. Kay›p binalar›n yerlerinin, temel-
lerinin ve izlerinin ortaya ç›kar›lmas›-
n›n ise Arkeoloji Müzeleri arkeologla-
r› gözetiminde yap›lmas› kararlaflt›r›-

l›r. Sözkonusu binalar›n eski plan ve
foto¤raflar›ndan yararlan›larak yeni-
den yapt›r›lmas› karara ba¤lan›r.

Hükümet Kona¤› olarak

yeniden hayat bulan

Atiye Sultan Saray›

Çal›flmalar, karar çerçevesinde
geniflleyerek sürer. Atiye Sultan Sa-
ray› Av Köflkü ve Tay Ah›r› ile A¤a-
lar Dairesi ile daireye ait tay ah›r›n›n
kay›p bölümleri, ayr›ca saray önünde
bulunan sekiz rakam›na benzeyen

fiskiyeli süs havuzu ve Yeni Çefl-
me’nin rölöve, restitüsyon ve resto-
rasyon planlar›n›n çizilmesi için ge-
rekli kaz› çal›flmalar› yap›l›r. 

Uzun zamandan beri onar›lmay›
bekleyen Atiye Sultan Saray›, 2007
y›l›nda An›tlar Kurulu’ndan geçmifl
ve ‹l Özel ‹daresi’nden ödenek kara-
r› al›nm›flt›r. Harabe durumunda olan
Atiye Sultan Saray›, uzun süren
giriflimlerin ard›ndan Hükümet
Kona¤› olarak günümüze geri kazan-
d›r›lm›flt›r.



B
elediye Nikâh Salonu’nda 5 Nisan Perflembe
günü düzenlenen programa; Ka¤›thane Beledi-
ye Baflkan› Fazl› K›l›ç, Ka¤›thane ‹lçe Kayma-

kam› A. Ak›n Var›c›er, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Os-
man Balc›, Halk E¤itim Müdürü Muzaffer Kartal, Be-
lediye Baflkan Yard›mc›s› Mevlüt Öztekin, okul mü-
dürleri ve muhtarlar›n yan› s›ra sivil toplum kurulufl-
lar› ve ilgili birim müdürleri de kat›ld›.

Ülkemizi ayd›n bir toplulu¤a sahip olan örnek bir
ülke haline getirmek amac›yla düzenlenen “Okuma
Yazma Bilmeyen Kalmas›n” Kampanyas›’n›n aç›l›fl
sunumunu Halk E¤itim Müdürü Muzaffer Kartal yap-
t›. Ard›ndan ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Osman Balc›,
projeye katk›da bulunanlara teflekkür etti. Ka¤›thane
Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç ise, projenin önemine
de¤inerek, e¤itim alan›nda her türlü deste¤i verdikle-
rini ve belediye olarak bundan sonra da üzerlerine dü-
flen görevleri yapacaklar› sözünü verdi. 

‹lçe Kaymakam› A. Ak›n Var›c›er de bu proje sa-
yesinde, Ka¤›thane ve Türkiye’de okuma yazma bil-
meyenin kalmayaca¤›n› vurgulayarak, kampanyaya
kat›l›m›n sa¤lanmas› için muhtarl›klara ve vatandafl-
lara ça¤r›da bulundu. Kaymakam Var›c›er, e¤itim ca-
mias›na, Ka¤›thane Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç’a ve
hükümetin e¤itim alan›nda atm›fl oldu¤u büyük ad›m-
lar›ndan dolay› Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a
teflekkür etti. 

Projenin uygulanmas›

‹ki aflamal› olarak uygulanacak olan “Okuma

Yazma Bilmeyen Kalmas›n”  Projesi’nde birinci ve
ikinci seviye okuma yazma kurslar› yer alacak. Her
iki aflamada da 14 yafl›n› bitiren her vatandafl, bu
kampanyadan istifade edebilecek. Kurslara kat›lmak
için en yak›n Halk E¤itim Merkezleri’ne ve ‹lkö¤re-
tim okullar›na müracaat yeterli. Kurs oluflturmak için
herhangi bir say›ya ulafl›lmas› flart› aranm›yor. Birin-
ci seviyeyi geçen kursiyerler, ikinci seviyeye devam
ederek ‹lkö¤retimin 5. s›n›f›na denk gelen e¤itimi ta-
mamlam›fl olacaklar. ‹kinci kademe baflar› belgesi
alan herkes, Aç›k ‹lkö¤retim Okulu’nun 6. s›n›f›na
kay›t yapt›rabilme hakk›na sahip olacaklar.

Projeye ö¤rencilerin de 

katk›s› büyük olacak 

‘‘Okuma Yazma Bilmeyen Kalmas›n’’ Kampan-
yas›’na, ‹lkö¤retim 7. ve 8. s›n›f ö¤rencileri, lise ö¤-
rencileri ve üniversite ö¤rencileri e¤itmen olarak ka-
t›labilecekler. Okuma yazma derslerine kat›l›p, oku-
ma yazmay› ö¤renenler sürpriz hediyeler kazanabile-
cekleri gibi, yak›nlar›na okuma yazma ö¤reten e¤it-
menlere de kaymakaml›kça araç gereç ve e¤itim yar-
d›mlar› yap›lacak. Ayr›ca AÇEV’in haz›rlad›¤› inter-
net sitesiyle, ilgililer okuma yazmalar›n› gelifl-
tirebilecekler.

A‹LE MAYIS 2012

Ayd›n Bir Ülke ‹çin 

‘‘Okuma Yazma Bilmeyen Kalmas›n’’

Ka¤›thane Belediyesi, ‹lçe Kaymakaml›¤› ve Halk E¤itim Merkezi iflbirli¤i ile Ka¤›thane’de, “Okuma Yazma Bilmeyen

Kalmas›n” Kampanyas› bafllat›ld›. Kampanyan›n ilk ad›m›, Belediye Nikâh Salonu’nda düzenlenen programla at›ld›.

Ka¤›thane ‹lçesi’ndeki mahallelerin uygun mekânlar›nda aç›lacak 
kurs merkezleri ve kampanya hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinmek isteyenler

0212 264 06 16 - 284 79 89 / 0506 262 34 00 numaral› telefonlardan
faydalanabilirler. Ayr›ca Ka¤›thane Belediyesi’nin 444 23 00 numaral›

telefonu da projeye kat›lmak isteyenlerin sorular›n› yan›tlayacak.
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K
ötü ve zararl› al›flkanl›klar›n
insanl›¤› tehdit etti¤i dünya-
m›zda, bu zararl› al›flkanl›k-

lardan yaln›zca insanlar de¤il çevre-
mizdeki tüm canl›lar da olumsuz
yönde etkileniyor. Atmosfer katman-
lar›ndan yeryüzünün derinliklerine
kadar de¤iflik tehlikeler arz eden
maddelerin zararlar›, asl›nda al›nan
e¤itim ve tedbirlerle minimum sevi-
yelere indirilebilme imkân›na sahip.

‹flte bu gerçeklerle e¤itim yuvas› olan
okullarda bafllat›lan “Kötü Al›flkan-
l›klarla Mücadele Seminerleri”nin
Nisan ay› içerisindeki ilk dura¤› ‹H-
K‹B Haz›r Giyim Meslek Lisesi’ydi. 

Gençlerin kötü al›flkanl›klardan
uzaklaflarak, gelece¤in sa¤l›kl› ve
çevreci toplumunu oluflturmak ama-
c›yla düzenlenen seminerler, Dünya-
ca ünlü “Çevre Profesörü” Orhan
Kural’›n kat›l›m›yla gerçeklefliyor.

Birçok kuruluflta üst düzey görevler-
de de bulunan Orhan Kural’›n ve Be-
lediye Baflkan› Fazl› K›l›ç’›n da kat›l-
d›¤› seminerde, Belediye Baflkan Yar-
d›mc›s› Mevlüt Öztekin, Özel Kalem
Müdürü Levent Dirice, Kültür ve
Sosyal ‹fller Müdürü Sedat Bika da
yer ald›lar.

Baflkan Fazl› K›l›ç yapt›¤› konufl-
mada, kötü al›flkanl›klar›n çevreyi
olumsuz etkiledi¤ini ifade ederek,

hükümetin bu konu üzerinde önemle
durdu¤unu ve çok önemli projeler
üretti¤ini dile getirdi. K›l›ç, gençlerin
spora yönelmelerini önererek, dünya-
y› tehdit eden kötü al›flkanl›klarla an-
cak bu flekilde mücadele edilebilece-
¤ini söyledi. 

‘‘Bu seminerler ö¤renciler için

büyük bir f›rsatt›r’’

Çevreci yaz›lar› ve giriflimleriyle
tan›nan Prof. Dr. Orhan Kural’›n Ni-
san ay› içerisindeki ikinci semineri-
nin adresi Vali Hayri Kozakç›o¤lu Li-
sesi’ydi. Sigara ve kötü al›flkanl›klar-
la mücadeleyi konu alan e¤itim semi-
nerinde yine Belediye Baflkan› Fazl›
K›l›ç, Belediye Baflkan Yard›mc›s›
Mevlüt Öztekin ve Kültür Müdürlü-
¤ü’nden Bekir Tu¤la ile okul müdü-
rü, okul ö¤retmenleri ve ö¤rencileri
de yer ald›lar.

Baflta sigara olmak üzere, tüm
kötü al›flkanl›klar›n insanlara ve çev-
reye verdi¤i zararlar›n boyutlar›n›n
anlat›ld›¤› seminerde, Prof. Dr. Orhan
Kural etkili bir sunum yapt›. Ö¤renci-
lerin bu e¤itimden yararlanmalar›n›n
büyük bir f›rsat oldu¤unu söyleyen
Baflkan Fazl› K›l›ç, sa¤l›kl› bir top-
lum oluflturulmas› için gayretlerinin
sürece¤ini tekrarlad›. Fazl› K›l›ç söz-

lerine, ‘‘sa¤l›kl› bir yaflam sürdürme-
leri için çevrelerindeki di¤er insanlar›
da bilgilendirmeleri gerekti¤ini’’ söy-
leyerek son verdi.

‹sraftan ar›nm›fl ve üretici bir top-
lumu oluflturmak için Ka¤›thane’de
bulunan liselerde e¤itim veren Beledi-
ye Baflkan› Fazl› K›l›ç ve Prof Dr. Or-
han Kural’›n Nisan ay›ndaki son semi-
nerleri ise Seyrantepe'deki Doktor Sa-
d›k Ahmet Lisesi’nde 25 Nisan Çar-
flamba günü gerçekleflti. Seyrante-
pe'deki Doktor Sad›k Ahmet Lises’in-
de sigara ve kötü al›flkanl›klarla müca-
deleyi konu alan e¤itim seminerinde
Prof. Dr. Orhan Kural, Baflkan Fazl›
K›l›ç, Belediye Baflkan Yard›mc›s›
Mevlüt Öztekin, okul müdürü, ö¤ret-
menler ve ö¤renciler de yer ald›lar.

Baflta sigara olmak üzere, tüm
kötü al›flkanl›klar›n insanlara ve çev-
reye verdi¤i zararlar›n boyutlar›n›n
anlat›ld›¤› seminerde, israf›n önüne
geçerek tasarrufa yönelmenin ülke
aç›s›ndan da çok önemli oldu¤unun
alt› çizildi. Toplumda çevrecilik bilin-
cinin yerleflmesi için gençlere büyük
görevler düfltü¤ünü söyleyen Prof.
Dr. Orhan Kural, bu konuda gösterdi-
¤i gayret ve çal›flmalardan dolay›
Baflkan Fazl› K›l›ç'a da ayr›ca teflek-
kür etti. 
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Nisan’da Özel Tarabya
Ufuk Fen ve Anadolu
Lisesi’nde düzenlenen

törene ‹stanbul Vali Yard›mc›s›
Harun Kaya, Ka¤›thane ‹lçe Milli
E¤itim fiube Müdürleri Muham-
met Çay›r ve Bekir Aldemir de
kat›ld›. Protokolün yan› s›ra ö¤-
retmenlerin, ö¤rencilerin ve veli-
lerin de haz›r bulundu¤u prog-
ramda büyük heyecan yafland›. 

60 ö¤renciye ödül ve 

sertifikalar› verildi

5., 6., 7. ve 8. s›n›f ö¤rencile-
rinden 114 okulu temsilen 2500
civar›nda ö¤rencinin kat›ld›¤›
Matematik Olimpiyat›’nda 60 ö¤-
renciye ödül ve sertifika verildi.

Derecelendirmenin alt›n,
bronz ve gümüfl fleklinde düzen-
lendi¤i törende, Ka¤›thane Bele-

diye Baflkan› Fazl› K›l›ç da bir
grup ö¤renciye ödüllerini takdim
ederek baflar›lar›n›n devam›n› di-
ledi. Programda ö¤retmenler de
ayr›ca ödüllendirildiler.

“Ö¤retmenlere ödül,

teflvik aç›s›ndan önemli”

Yapt›klar› konuflmada ö¤ret-
menlerin de ödüllendirilmesinin
teflvik aç›s›ndan önemli oldu¤u-

nun alt›n› çizen ‹stanbul Vali Yar-
d›mc›s› Harun Kaya ve Sar›yer
Kaymakam› Ömer Karaman, ye-
rel yönetimlere de e¤itime verdik-
leri destek sebebiyle teflekkür etti-
ler. Ka¤›thane Belediye Baflkan›
Fazl› K›l›ç’›n e¤itim alan›ndaki
çeflitli konularda gerçeklefltirdi¤i
çal›flmalar›n› da takdir ettiklerini
söyleyen konuflmac›lar, ö¤ren-
cilere baflar›lar diledi.

Ka¤›thane’deki ilkö¤retim okullar›nda düzenlenen ‘‘Tasarruf ve

Geri Kazan›m E¤itim Seminerleri’’nden sonra, liselerde de gençlere

yönelik “Kötü Al›flkanl›klarla Mücadele Seminerleri” devam ediyor.

Matematik Olimpiyat›’nda
Kâ¤›thaneli Ö¤renciler de Dereceye Girdi

Temiz ve Yaflanabilir Bir Çevre için

“Kötü Al›flkanl›klarla
Mücadele Seminerleri”

Ufuk Koleji taraf›ndan ilkö¤retim okullar› aras›nda düzenlenen Ma-

tematik Olimpiyat›’nda Ka¤›thaneli ö¤renciler de dereceye girdi. Be-

lediye Baflkan› Fazl› K›l›ç da Matematik Olimpiyat›’nda dereceye gi-

ren ö¤rencilere ve ö¤retmenlere ödüllerini vermek için, Özel Tarab-

ya Ufuk Fen ve Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ödül törenine kat›ld›. 
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K
a¤›thane, tarihin en görkemli dönemle-
rine ev sahipli¤i yapm›fl ve bu görkem-
li geçmifl Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun

hemen hemen bütün dönemlerini kapsam›flt›r.
‹stanbul'un tarihi kadar eski bir tarihe sahip olan
Ka¤›thane, Haliç ile birlikte an›lm›fl, özellikle
Ka¤›thane deresi ve çevresi, Bizans Döne-
mi’nden bafllayarak ‹stanbul'un önemli co¤raf-
yalar›ndan biri olmufltur. Bu görkemli geçmiflte
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun geleneksel özellik-
lerine oldu¤u kadar, Bat›l›laflma serüveninin de
bütün izlerine rastlamak mümkündür. 

Roma, Bizans ve Osmanl› dönemlerinde
flehrin gözde yaflam, e¤lence ve ticaret alan-
lar›ndan olan Ka¤›thane, geçmiflten bugüne
ev sahipli¤i yapt›¤› tarih eserlerini Aç›k Ha-
va Müzesi’nde bir araya getiriyor. Ka¤›thane
halk›na ve ilçe kültürüne, dünyan›n en gözde
flehirlerinden olan ‹stanbul’un flehir tarihine
sunulmufl bir katk› olarak Ka¤›thane Aç›k
Hava Müzesi, 80 envanter belgesine kay›tl›
toplam 141 parça tarihi eseri bar›nd›r›yor. 

Ka¤›thane’nin çeflitli noktalar›nda sahip-
siz duran, bazen inflaat temel kaz›lar›nda bu-
lunmufl ya da belediye taraf›ndan yol yap›m
çal›flmalar› esnas›nda ortaya ç›km›fl veya yer
yer hafriyat kamyonlar›n›n üzerinden top-
lanm›fl Roma, Bizans ve Osmanl› dönemle-
rine ait bu eserler, 1994-2006 y›llar› aras›n-

da toplanarak, Ka¤›thane Belediye Binas›
önünde belirlenen alanda Çevre Koruma
Müdürlü¤ü’nün deste¤iyle düzenlenmifltir. 

Gökyüzü alt›nda sergilenen 

tarihi parçalar

Ka¤›thane Belediyesi önündeki bahçede
düzenlemesi ve s›n›fland›rmas› yap›larak bil-
gi levhalar› konulan Ka¤›thane Aç›k Hava
Müzesi, Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan Mart
2007’de tescil edilmifl, ‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri Müdürlü¤ü Envanteri’ne kaydedil-
mifltir. Statü olarak ‹stanbul Arkeoloji Müze-
leri aras›nda yerini alan Ka¤›thane Aç›k Hava
Müzesi’nde; çeflitli saraylara ait sütunlar, ca-
mi süslemeleri, yap› parçalar›, farkl› dinlere
ait mezar tafllar› ve mezar kapaklar›, çeflme
kitabeleri, Sadabad’›n ünlü ça¤layanlar›na ait
mermer kaskadlar, havuz süslemeleri, üzerine
bilgi ve tarih nakfledilmifl 6 adet niflantafl› gi-
bi pek çok eser yer almaktad›r.

Ka¤›thane Belediyesi ana binas› giriflin-
de bulunan ve Sadabad alan› içinde yeni bir
kültürel çekim alan› oluflturan Ka¤›thane
Aç›k Hava Müzesi, her gün ziyaret edilebi-
lir ve ücretsizdir. Tarih bilincine katk›da bu-
lunmak isteyen tüm ‹stanbullular, p›r›l p›r›l
gökyüzünün alt›nda sergilenen tarih eser-
lerini ziyaret etmeye davetlidir.

Ka¤›thane’nin Görkemli Tarihine
AÇIK HAVA MÜZES‹’nde 

Tan›kl›k Edin

Ka¤›thane Sünnet Köprüsü
civar›nda hafriyat y›¤›n› 

içinde bulunan mezar tafl› 
Miladi 1814 y›l›na aittir.

Tafl›n üzerinde;
“Ac› ile s›zlan›yorum.

Ifl›¤›n karanl›¤a dönüfltü.
Evimin ›fl›¤›, 

hayat arkadafl›m. 
Kocas›n›n kar›s›na 

a¤›t›d›r ki, seninle ayr›l›fl›m
evimin y›k›l›fl› oldu. 

Mekan›n Cennet olsun.
Ailemizden yükselir 

Allah korkusu...
Ay›n 21’i, Sene 5574”

yaz›l›d›r.
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S
hakespeare'in yüzy›llard›r in-
sanlar› gözyafl›na bo¤an karak-
terleri Romeo ve Juliet, Yazar

Ephraim Kishon' un yeni kurgusunda
günlük yaflant› ve ç›¤›r›ndan ç›km›fl bir
evlilik içinde ele al›n›yor. ‹ntihar›n efli-
¤inden döndükten sonra evlenip bir de
çocuk sahibi olan k›demli afl›klar, kim-
senin öngöremedi¤i bir hayat› sürdü-
rürler. Bu dünyan›n kurgucusu Shakes-
peare ise mezar›nda ters döner ve olay-
lara müdahale etmek üzere eve gelir. 

Yönetmen Engin Alkan'›n rejisiyle
Romeo ve Juliet öyküsüne farkl› bir
yerden bakt›ran ve ça¤dafl bir klasik
olarak Ka¤›thane Sadabad Sahnesi’nde
Nisan ay› içerisinde de sunulan oyun-
da, ‘‘öten tarla kuflu muydu, bülbül
müydü?’’sorusunun cevaps›zl›¤› alt›na
“aflk nas›l bu hale gelir’’ sorusunun ce-
vab› aran›yor.

Piflirilen yemeklerin buharlar›n›n
canl› müzikle kaynaflt›¤› flölende, tarif-
lere uygun yap›lmaya kalk›ld›¤›nda
hep tad› kaçm›fl, al›flverifl listelerinde

unutulmufl, akflam yeme¤i telafl› ara-
s›nda kaynam›fl ve sonunda dibi tut-
mufl efsane aflk›n tüm zamanlarda, tüm
tan›d›kl›¤›yla ille de var olmaya çal›flt›-
¤›n›n alt› çiziliyor. 

Shakespeare, mezar›ndan kal-

k›p geliyor

‹zleyicilerin yerlerine yerleflir yer-
leflmez kendilerini hummal› bir yemek
telafl›nda bulduklar› oyunda, Engin Al-
kan ve Sevinç Erbulak ikifler karakter
oynuyor. Engin Alkan seyirciyi Ro-
meo ve Rahip Lorenzo karakteriyle
güldürürken, Sevinç Erbulak Juliet ve
dad› rolleriyle karfl›m›za ç›k›yor. Sü-
rükleyicili¤in hiç kaybolmad›¤› oyun
2 saat 15 dakika sürerken, Shakespe-
are rolündeki Ça¤lar Çorumlu interak-
tif bir bölüm de sergiliyor. Yazd›¤›
oyuna ihanet edilen Shakespeare ro-
lündeki Ça¤lar Çorumlu, oyunun
muhtelif sahnelerinde aniden ortaya
ç›karak, flairane dili ve üstün perfor-
mans›yla her fleye müdahil oluyor.

K
â¤›thane Kaymakaml›¤›
ve Ka¤›thane Belediyesi
öncülü¤ünde, Ka¤›thane

Ça¤layan ‹lkö¤retim Okulu koor-
dinatörlü¤ünde; Ka¤›thane ‹lçe-
si’nden dokuz ilkö¤retim okulu-
nun ve Güneydo¤u Anadolu Böl-
gesi’nin Ad›yaman, Diyarbak›r,
fianl›urfa, Gaziantep, Batman, Si-
irt, Mardin, fi›rnak ve Van illerin-
den toplam dokuz okulun kat›l›m›
ile her okuldan 5 k›z ö¤renci, ba-
balar› ve ö¤retmenleri olmak üze-
re toplam 110 kat›-
l›mc›, Mart ay›-
n›n ikinci hafta-
s›ndan Nisan
ay›n›n son gü-
nüne kadar üç
kitab› birlikte
okudu. 

Güneydo¤u
Anadolu Bölge-
si’ndeki kat›l›mc›-
lar; projenin ikinci

aflamas›nda “Okuduklar› Kitaplar›n
Yazarlar› ‹le Söylefli ve ‹mza Günü”
etkinli¤i için 4 May›s’ta ‹stanbul’a
geldi. Karfl›lanan misafirlere, Çam-
l›ca ve K›z Kulesi gezdirildikten
sonra, projeye ‹stanbul’daki okul-
lardan kat›lan akranlar›n›n evlerin-
de konaklad›lar. 5 May›s’ta ise Ka-
¤›thane Belediye Baflkan› Fazl› K›-
l›ç’›n da kat›ld›¤› tan›flma ve kay-
naflma yeme¤inden sonra Ka¤›tha-
ne Evlendirme Salonu’nda bir prog-
ram düzenlendi. 

Projenin Kitaplaflt›r›lmas›

Planlan›yor

Projenin üçüncü k›sm›nda ise
1-2-3 Haziran 2012 tarihlerinde,
‹stanbul’daki kat›l›mc› babalar
ve k›zlar› Güneydo¤u illerindeki
okullara ziyaret ederek, akranla-
r›nda konaklayacak. 

Yaflad›¤› ortamdan farkl› kül-

tür ve yaflam tarzlar›n› tan›mala-

r›yla kültürel iliflkilerin güçlen-

mesine, paylafl›mlar›n ve dost-

luklar›n art-

mas›na katk›

sa¤layan ka-

t›l›mc›lar›n,

proje süre-

since yafla-

d›klar› de-

n e y i m l e r i

kitaplaflt›r-

mas› da

b e k l e n -

mektedir. 

Ka¤›thane Kaymakaml›¤› ve Ka¤›thane Belediyesi öncülü-

¤ünde, Ka¤›thane Ça¤layan ‹lkö¤retim Okulu koordinatörlü-

¤ünde gerçeklefltirilen kitap okuma projesi sayesinde, Ka¤›t-

hane ile Güneydo¤u Anadolu’da kitap kardeflli¤i kuruluyor. 

K›demli Âfl›klar› Hiç Böyle Görmediniz

Tarla Kufluydu

Juliet

‹
SMEK kursiyerleri taraf›ndan yap›lan,
‹stanbul konulu sanat eserlerinin sergi-
si, ‹stanbul Valisi Hüseyin Mutlu, ‹s-

tanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl, ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›s›
Turan Çolakkad› ve çok say›da yarg›ç, ha-
kimin kat›ld›¤› bir törenle ziyaretçilere kap›lar›n› açt›.

“Bu sergi d›flar›dan adliyenin alg›lanma suretini de¤ifltirecek bir ol-
guyu sahip’’ diyen Baflkan Topbafl, ‘‘Adliyede ifli olmayan bile bu ser-
giyi ziyaret edecek. Sergi adliye ile halk›n bütünleflmesi konusunda se-
vimli bir yüz olacak” dedi. 

11 branflta 60 eserin yer ald›¤› sergi, 25 May›s’a kadar ziyaret edi-
lebilecek. 

Geçen y›l hizmete giren ve Av-

rupa’n›n en büyük adliye sara-

y› olma özelli¤ini tafl›yan Ça¤-

layan Adliye Saray›, farkl› bir

etkinli¤e ev sahipli¤i yap›yor. 

Babamla Kitap Okuyorum
K›z›mla Gurur Duyuyorum

Sanat Eserlerinde
‹STANBUL

Efsane afl›klar Romeo ve Juliet, ‘Tarla Kufluydu Juliet’ Ti-

yatro Oyunu’nda evli ve orta yafll› karakterler olarak

karfl›m›za ç›k›yor. Beraber yaflaman›n çekilmez hale gel-

mesinden yak›nan Romeo ve Juliet’in anlaflamazl›klar›n›n

tek sebebi ise ‘‘Öten tarla kuflu muydu, bülbül müydü?’’

sorusuna verdikleri farkl› cevaplar.
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Büyük Gönül ‹nsan›: Yunus Emre

Nisan ay›n›n ikinci 
haftas›nda gerçeklefltirilen 
Hasbahçe Söyleflisi’nin konusu 
Osmanl›’dan günümüze Türk mimarl›k
tarihinin en büyük mimar› Koca Sinan’› anlamakt›.  
Kat›l›mc›lar Mimar Sinan’›, Hattat Prof. Dr. Hüsrev Subafl›’n›n a¤z›ndan dinledi. 

Koca Sinan Ka¤›thane’de Övgülerle Yâd Edil
di

K
a¤›thane Belediyesi’nin kültürel faaliyetleri
çerçevesinde sürdürülen Hasbahçe Söyle-
fli’nde salonu dolduran kalabal›k dinleyici kit-

lesine hitap eden Hüsrev Subafl›, kendine has, ak›c› ve
hofl anlat›m›yla dinleyenleri tarih yolculu¤una ç›kard›. 

Yaklafl›k bir asra s›¤m›fl dev bir yetenek

Prof. Dr. Hüsrev Subafl›, ‘‘Mimar Sinan’› anla-
mak için yaflad›¤› devri çok iyi özümsemek gerekti-
¤ini’’ söyleyerek sözlerine bafllad›. Koca Mimar’›n
eserlerindeki esteti¤e, minarelerle kubbeler aras›nda-
ki orant›ya dikkat çeken Subafl›, Sinan’›n yapm›fl ol-
du¤u camilerin an›tsal anlam tafl›d›¤›n›n alt›n› çize-
rek, ayn› zamanda ‹stanbul’a yaflanan büyük deprem
ve yang›nlara ra¤men hala dimdik ayakta olduklar›-
n› dile getirdi. 

Osmanl› Bafl Mimar› Sinan’›n 98 y›ll›k hayat›na
470 civar›nda önemli flaheser b›rakt›¤›n› ifade eden Su-
bafl›, bunlar›n 87’sinin camii, 52’sinin mescit, 57’sinin
medrese, 7’sinin darulkurra, 22’sinin türbe, 17’sinin
imaret, 3’ünün darüflflifa, 5’inin su kemeri, sekizinin
köprü, 20’sinin kervansaray, 48’inin hamam, 25’inin
saray, sekizinin mahzen oldu¤unu ve bu kadar eseri 3

çeyrek asra s›¤d›rd›¤›n› ifade etti.
“Sinan’› anlamak demek, Sinan’›n b›rakt›klar›ndan

bir fleyler almak demektir” diyen Prof. Dr. Hüsrev Suba-
fl›, zaman›m›zda Sinan’›n torunlar› olduklar›n› ifade
edenlerin, onun eserleriyle hiç ba¤daflmayan yap›lar
meydana getirdiklerini söyledi.

Program sonunda Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç
Prof. Dr. Hüsrev Subafl›’na Ka¤›thane’yi temsil eden
lale figürlü bir plaket ve Ka¤›thane Tarih Envanteri ki-
tab›n› takdim ederken,  Hüsrev Subafl› da Baflkan Faz-
l› K›l›ç’a kendi eseri olan bir hüsnü hat hediye etti.

KKooccaa  MMiimmaarr  SSiinnaann  AA¤¤aa  oollaarraakk  ddaa  bbiilliinneenn
MMiimmaarr  SSiinnaann,,  KKaayysseerrii''nniinn    AA¤¤››rrnnaass  kkööyyüünnddee
ddoo¤¤mmuuflfl,,  11449900--11558888  yy››llllaarr››  aarraass››nnddaa  yyaaflflaamm››flfl,,
iinnssaannll››kk  ttaarriihhiinniinn  eenn  öönneemmllii  iinnflflaaaatt  mmüühheennddiiss--
lleerrii  vvee  aayynn››  zzaammaannddaa  mmiimmaarrllaarr››nnddaann  bbiirriissiiddiirr..
MMiimmaarr  SSiinnaann,,  OOssmmaannll››  ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu’’nnuunn  eenn
ggüüççllüü  oolldduu¤¤uu  ççaa¤¤ddaa  yyaaflflaamm››flfltt››rr..  KKaannuunnii  SSuull--
ttaann,,  IIII..  SSeelliimm  vvee  IIIIII..  MMuurraatt  oollmmaakk  üüzzeerree  üüçç  ppaa--
ddiiflflaahh  ddöönneemmiinnddee  mmiimmaarrbbaaflfl››ll››kk  yyaappaann  vvee  iimm--
ppaarraattoorrlluu¤¤uunn  ggüüccüünnüü  ssiimmggeelleeyyeenn  mmiimmaarrll››kk
bbaaflflyyaapp››ttllaarr››nn››nn  ttaassaarrllaann››pp  uuyygguullaannmmaass››nnddaa  bbiirriinnccii  ddeerreecceeddee  rrooll  ooyy--
nnaayyaann  MMiimmaarr  SSiinnaann,,  11551111''ddee  YYaavvuuzz  SSuullttaann  SSeelliimm  zzaammaann››nnddaa  ddeevv--
flfliirrmmee  oollaarraakk  ‹‹ssttaannbbuull''aa  ggeellmmiiflfl  vvee  yyeenniiççeerrii  ooccaa¤¤››nnaa  aall››nnmm››flfltt››rr..

OOssmmaannll››  BBaaflfl  MMiimmaarr››  oollaarraakk  bbiilliinneenn  MMiimmaarr  SSiinnaann,,  aassll››nnddaa  11552211
yy››ll››nnddaa  KKaannuunnii  SSuullttaann  SSüülleeyymmaann’’››nn  mmeeflflhhuurr  BBeellggrraatt  SSeeffeerrii’’nnddee  yyee--
nniiççeerrii  oollaarraakk  ggöörreevv  yyaappmm››flfltt››rr..  RRooddooss  SSeeffeerrii  vvee  MMoohhaaçç  MMeeyyddaann
MMuuhhaarreebbeessii’’nnddee  OOssmmaannll››  aasskkeerrii  oollaarraakk  ggöörreevv  yyaappaann  MMiimmaarr  SSiinnaann,,
ddaahhaa  ssoonnrraa  KKaannuunnii  SSuullttaann  SSüülleeyymmaann’’››nn  yyeetteennee¤¤iinnii  kkeeflflffeettmmeessii  vvee
ssaavvaaflflllaarrddaa  ggöösstteerrddii¤¤ii  üüssttüünn  hhiizzmmeettlleerr  iillee  bbaaflfltteekknniissyyeennllii¤¤ee  ggeettiirriill--
mmiiflflttiirr..  4499  yyaaflfl››nnddaa  bbaaflfl  mmiimmaarr  rrüüttbbeessiinnii  aallaann  MMiimmaarr  SSiinnaann,,  9988  yyaa--
flfl››nnddaa  öölleennee  kkaaddaarr  OOssmmaannll››  bbaaflfl  mmiimmaarr››  oollaarraakk  ssaayy››ss››zz  eesseerree  iimmzzaa--
ss››nn››  aattmm››flfl  vvee  eesseerrlleerriiyyllee  ddüünnyyaa  ttaarriihhiinniinn  eenn  bbüüyyüükk  mmiimmaarrllaarr››nnddaann
bbiirrii  oollaarraakk  ggöörrüüllmmüüflflttüürr..

A¤›l›kl› olarak Yunus Emre’nin tasavvu-
fi yönünün konufluldu¤u programda,
Yunus Emre’nin sade bir dille in-
san odakl› temalar iflledi¤inin
alt› çizildi. Yunus Emre’nin
13 yerde makam mezar›-
n›n bulundu¤unu ifade
eden Do¤an, bu sahip-
lenmiflli¤in Yunus Em-
re’nin insanlar›n gönül-
lerine iflleyerek onlar›n
sevgisini kazanmas›na
ba¤lad›. 

fiairlerimizin “‹sa
nefesli” de¤erler oldu¤u-
nu, ölüm halindeki ruhlar›
tekrar dirilttiklerini söyle-
yen Prof. Dr. Muhammed Nur
Do¤an, Yunus Emre’nin de böyle
bir flahsiyet oldu¤unu, ar› bir dil kulla-

narak yazm›fl oldu¤u güzel fliirleriyle edebi-
yat›m›za ruh katt›¤›n› söyledi. Yunus

Emre’nin “Yarad›lan› hofl gör,
Yaradan’dan ötürü” m›sras›n›n

tüm insanl›¤› ba¤lad›¤›n›
söyleyen Muhammed Nur
Do¤an, Yunus’un insanl›-
¤a verdi¤i mesaj›n iyi al-
g›lanmas› gerekti¤ini
söyleyerek konuflmas›-
n› sonland›rd›.

Yaklafl›k 700 y›ld›r
Türk milleti taraf›ndan
dilden dile aktar›lan, tür-

kü ve ilahilere söz olan,
atasözü misali dilden dile

dolaflan m›sralar›yla Yunus
Emre, Türk kültür ve medeni-

yetinin oluflumuna büyük katk›lar
sa¤lam›fl bir gönül adam›d›r. 

Hasbahçe Söyleflileri’nin May›s ay›ndaki ilk konusu ise Türk halk flairlerinin öncüsü Yunus Emre’nin “insan 
sevgisi”ydi. Türk'ün ‹slam'a bak›fl›n› Türk dilinin tüm sadelik ve güzelli¤iyle ortaya koyan Yunus Emre’yi, 

programa konuflmac› olarak kat›lan Prof. Dr. Muhammed Nur Do¤an anlatt›.  
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G
rekoromen Milli Tak›m Kamp›’n›
ziyaret eden Baflkan, güreflçilerin
antrenör ve hocalar›yla görüflerek,

olimpiyat haz›rl›klar› hakk›nda bilgi ald›.
Ka¤›thane Belediye Baflkan› Fazl› K›-
l›ç’›n, aralar›nda olimpiyat, dünya ve Av-
rupa flampiyonluklar›nda büyük baflar›lar
göstererek, çeflitli derecelere giren güreflçi-
lerimizin de bulundu¤u kamp› ziyaret et-
mesi, kamp sakinleri taraf›ndan da mem-
nuniyetle karfl›land›.

Gürefl Antrenörü Mehmet Akif Pirim
ve Gürefl Federasyonu As Baflkan› Kadir
Haberdar ile sohbet eden Baflkan Fazl› K›-
l›ç, çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›. Mehmet
Akif Pirim ve Kadir Haberdar, Hasbah-
çe’de her y›l yap›lan Ka¤›thane Ya¤l› Gü-
refl Müsabakalar› düzenleyerek ata sporu-
na verdi¤i desteklerden ötürü Baflkan Faz-
l› K›l›ç’a teflekkür etti ve plaket takdim et-
ti. Antrenör Mehmet Akif Pirim ve Gürefl
Federasyonu As Baflkan› Kadir Haberdar
ayr›ca Baflkan› 2012 Londra Olimpiyatla-
r›’na davet ettiler. Bafl-
kan Fazl› K›l›ç da, her
zaman güreflçilerimizle
gurur duydu¤unu söyle-
yerek, Londra Olimpi-
yatlar›nda grekoromen-
cilerimizin baflar›lar›n›n
Türk Bayra¤›n› dalga-
land›rmaya devam ede-
ce¤ini ifade etti.

Bayra¤› Ka¤›thaneli 

güreflçiler devralacak

Ya¤l› gürefl müsabakalar›yla ünlü
Ka¤›thane, gelece¤in ödüllü güreflçile-
rini yetifltirmek için alt yap›s›n› kuvvet-
lendiriyor. Ka¤›thane Belediye Baflkan›
Fazl› K›l›ç, yar›n›n flampiyonlar› olacak
güreflçileri Türkiye Gürefl Federasyonu
As Baflkan› Kadir Haberdar ile antren-

man salonunda izledi.
Türkiye Gürefl Federasyonu As Baflka-

n› Kadir Haberdar, Ka¤›thane’nin büyük
bir potansiyel oldu¤unu ve gelecek için
umut vaat etti¤ini ifade ederek, federasyon
olarak her türlü deste¤i esirgemeyecekleri-
ni söyledi. Hasbahçe Spor Kulübü Yöneti-
cileri de, müsabakalardaki baflar›lar›n› Ka-
¤›thane Belediyesinin vermifl oldu¤u des-

teklere borçlu olduklar›n›
söyleyerek, tüm sporcular
ad›na Fazl› K›l›ç’a teflek-
kür ettiler. 

As Baflkan Kadir Ha-
berdar’dan da destek ala-
caklar› müjdesinden duy-
duklar› memnuniyeti dile
getiren kulüp yönetimi,
toplu hat›ra foto¤raflar›
çektirdi.

Spora olan ilgisini ilçe d›fl›nda da devam ettiren Baflkan Fazl› K›l›ç, 2012 Olimpiyatlar›na haz›rlanan

Grekoromen Milli Tak›m›’n›, Sar›yer Mersinli Ahmet Kamp›’nda ziyaret ederek, sporculara moral verdi.

Olimpiyatlarda Türk Bayra¤›n›
Dalgaland›ran Ata Sporcular›m›z:
GREKOROMEN M‹LL‹ TAKIMI

A
matör 2. Ligde Ka¤›thane’yi temsil eden Talat-
pafla Spor Kulübü, aç›l›fl maç›n› Seyrantepe Sta-
d›’nda yapt›. Mart ay›n›n son gününde yap›lan

aç›l›fla, ilçede bulunan spor kulüplerinin çal›flmalar›n›
yak›ndan takip eden ve spor kurulufllar›na belediyenin
imkânlar› dâhilinde desteklerini sürdüren Ka¤›thane
Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç da kat›ld›. 

Talatpafla Spor Kulübü, birinci hafta müsabakas›n›
Eyüp Yeflilp›nar Spor’la yapt›. Oldukça heyecanl› ve
çekiflmeli geçen maçtan Talatpafla Spor galibiyetle ay-
r›ld›. Di¤er karfl›laflmalarda Güney Y›ld›z›, Çatalzeytin
Sporu yenerken; Yeflilce Spor ise deplasmanda K›s›rka-
ya Spor ile berabere kald›.

2. Amatör Küme Maçlar› Bafllad›

Taekwondoya ‹lgi 
Yafl S›n›r› Tan›m›yor

Ka¤›thane Merkez Mahalle-
si’nde bulunan Çelik Taekwon-
do ‹htisas Spor Kulübü’nü ziya-
ret eden Belediye Baflkan› Fazl›
K›l›ç, kuflak s›nav›nda dereceye
giren taekwondocular› tebrik
ederek, baflar› belgelerini da¤›tt›. 

5 ile 60 yafl aras› sporcular›n
yetifltirildi¤i Çelik Spor Kulübü
Baflkan› Zeynel Çelik, sporcula-
r›n antremanlar›n› yerinde izleyerek, yak›n ilgi gösteren bafl-
kan›n ziyaretinden memnuniyet duyduklar›n› bildirdi. 


