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Türk Dünyası Belediyeleri’ne 
Kağıthane Modeli

Kağıthane Belediyesi, 
Türk Dünyası Beledi-
yeler Birliği üyesi So-
mali ve Kenya ülkele-
rinden gelen belediye 
başkanlarını Nurtepe 
Sosyal Tesisleri’nde 
ağırlayarak, belediye 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.

Kağıthane’de
Uluslararası Halk Oyunları Festivali

Sadabad Yaz Etkinlikleri 
kapsamında düzenle-
nen Uluslararası Halk 
Oyunları Festivali, ilçe 
sakinlerine keyifli da-
kikalar yaşattı. Renkli 
görüntülerin yaşandığı 
festivalde, izleyiciler 
dansçıları alkışlarıyla 
ödüllendirdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı KILIÇ:

3D Projesi Hayata Geçti

6-7

Çalışkanlığı ve samimiyetiyle tanınan Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç’la, Kağıthane’nin kabuk değişimi 
üzerine ilgi çekici bir röportaj gerçekleştirdik. 

8 yılı aşkın bir süredir Belediye Başkanlığı yaptığı 
Kağıthane’de ikamet etmenin, başkanlıktan daha önemli 
olduğunu söyleyen Kılıç; bugüne kadar hayata geçirdiği 
projelerden, özel yaşamına kadar birçok konudaki dü-
şüncelerini Gazete Kağıthane okurlarıyla paylaştı. 8-9

Huzur Sokağı TURGUT YILMAZ

KAĞITHANE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM...

3D Projesi: 

Demiryolu, Deniz suyu 

ve Dönüşüm 
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Spor Başkentine Yakışan Yaz Spor Okulu
Kağıthaneli minik sporcuları; futbol, 
voleybol ve basketbol branşlarıyla 
buluşturan Yaz Spor Okulu, 18 Hazi-
ran Pazartesi günü Hasbahçe Futbol 
Sahası’nda neşeli görüntüler eşliğinde 
yoğun bir katılımla başladı. Mahalle-
lerin belli noktalardan kalkan ücretsiz 
belediye otobüsleri, minik sporcuları 
Hasbahçe Futbol Sahası’na taşıyor. 10

   Hasbahçe Mesire Alanı, önce-
ki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
coşkulu bir Ramazan ayına ev 
sahipliği yapıyor. Hasbahçe’nin 
Kağıthane Merkez’de bulunan 
bölümüne hazırlanan Ramazan 
Etkinlikleri Alanı’nda Belediye 
tarafından kurulan stantlarda, 
yöre dernekleri hem kültürel 
özelliklerini sergiliyor, hem de 
yöresel lezzetlerini sunuyor. 

   Ramazan ayının her akşamı if-
tar sonrasında, Türkiye’nin önde 
gelen yazarları ve şairleriyle 
söyleşi ve imza günleri düzen-
leniyor. Sokak iftarları ile pay-
laşmanın mutluluğu mahallelere 
taşınıyor.
   Kağıthane’de Ramazan ço-
cuklar için de dolu dolu geçiyor. 
Ramazan ayı klasiklerinden olan 
Karagöz-Hacivat gölge oyunu, 

orta oyunu ve meddahlar, özel-
likle çocuklar için başı çeken 
programlar arasında yer alıyor.
   İlçe sakinleri; gezinti treni, 
fayton ve atlarla Hasbahçe’yi 
gezebiliyor, çardaklarda mola 
verebiliyor.  Ağaçların serin-
lettiği ortamın keyfini çıkaran 
insanlar kadar, Kır Kahvesi’ni 
tercih eden Kağıthaneliler de 
Ramazan’ı doyasıya yaşıyor. 
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Kağıthane Belediyesi, modern 
spor salonlarının, çok amaç-
lı konferans salonlarının ve 

yaklaşık iki katı daha fazla derslikle-
rin planlandığı okul projeleriyle eğitim 
alanındaki değişime öncülük ediyor. 
Tüm ihtiyaçları karşılayacak birimleri 
bir araya toplayan yeni okul yapılan-
maları ve ortalama 40 kişilik derslik-
lerin yer aldığı okul projeleri, yakında 
akıllı tahta ve e-kitap uygulamasıyla 
tüm Türkiye’ye yayılacak olan Fatih 
Projesi’ne yakışır hale getiriliyor. 

İnşaatı devam eden tam dona
nımlı okullardan bazıları
Kağıthane’deki okul yapılanma-

larını yerinde görerek bilgi edinmek 
isteyen İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, 27 Haziran Çarşamba günü 

Kağıthane’de inşaatı 
devam eden okul-
ları gezdi. Kağıt-
hane Kaymakamı 
A. Akın Varıcıer 
ve Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı 
Kılıç’la birlikte il-
çede yenilenmekte 
olan okulları gezen 
Vali Mutlu’nun ilk güzergahı Mer-
kez İlköğretim Okulu ve Hacı Ethem 
Üktem İlköğretim Okulu’ydu. Ar-
dından İmece İlköğretim Okulu’nu, 
Atatürk İlköğretim Okulu’nun bah-
çesine yapılan anaokulunu, Ticaret 
Odası İlköğretim Okulu’nu, Sela-
hattin Korkmaz Eğitim Uygulama 
Okulu’nu ve İş Eğitim Merkezi’ni, 
Yahya Kemal Spor Kompleksi’ni, 

Gültepe İlköğretim Okulu’nu, Zafer 
İlköğretim Okulu’nu, Ahmet Çuha-
daroğlu İlköğretim Okulu’nu ve Ziya 
Paşa İlköğretim Okulu’nu gezdi.

İnşaat alanlarını yakından in-
celeyerek bilgi alan İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu, Başkan Faz-
lı Kılıç’a eğitim alanında gösterdi-
ği özverili ve titiz çalışmalar için 
teşekkür etti.

Vali Mutlu İlçedeki 
Okul İnşaatlarını İnceledi

Kentsel dönüşümle birlikte çehresini değiştiren Kağıthane, eğitim alanında da büyük deği-
şimlere imza atıyor. İlçedeki eski okulların yıkılarak yenilendiği ilçede, okulların ihtiyacına 
cevap verebilecek modern okul projeleri hızla devam ediyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu da, eğitim alanındaki dönüşümlerini yerinde görmek için Kağıthane’yi ziyaret etti.  

Hand in Hand Libya Programı 
kapsamında İstanbul’un farklı 
ilçelerine çeşitli ziyaretler yapa-

rak belediye çalışmaları hakkında bilgi 
alan Libyalı gençler, prestiji hızla yükse-
len Kağıthane İlçesi’ni de ziyaret ederek, 
fikir alışverişinde bulundu. Programdaki 
sunumda, Kağıthane’de 2004 yılından 
bu yana gerçekleştirilen sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyetlerin yanı sıra kentsel 
dönüşüm gibi çalışmalar hakkında özet 
bilgiler verildi. 

‘‘Fikir paylaşımı, başarının 
büyük bir etkenidir’’ 

Libyalı gençlerle biraraya gelen Başkan 
Fazlı Kılıç, dünyanın en büyük siyasi 
kuruluşlarından biri olan AK Parti hükü-
metinin her alanda olduğu gibi yerel yö-
netimlerde de önemli projelere imza attı-
ğını söyleyerek konuşmasına başladı. Bu 
projeler öncülüğünde zamanla yarışarak 
mutlu bir Kağıthane oluşturmak için çaba 
sarf ettiklerini ifade eden Başkan Kılıç, 
ilçedeki vatandaşlarla karşılıklı fikir alış-

verişinde bulunduğunu ve bu başarıların 
arkasında ilçe sakinlerinin de olduğunu 
ifade etti. Libyalı gençlerle fikir payla-
şımında bulundukları bu toplantının çok 
yararlı olacağının altını çizen Fazlı Kılıç, 
bu anlamlı ve faydalı ziyaretten memnu-
niyet duyduklarını belirterek, kendilerini 
buluşturan ve organizede emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Program sonunda 
Libyalı misafirlere günün anısına bele-
diye tarafından hazırlanan küçük hediye 
paketleri takdim edildi.

Libyalı Gençler 
Kağıthane’yi Ziyaret Etti
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından ‘‘Hand in Hand 
Libya’’ başlığı altında düzenlenen program kapsamında 

Kağıthane’yi ziyaret eden Libyalı gençler, Başkan Fazlı Kı-
lıç tarafından Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde ağırlandı.

Roma, Bizans ve Osmanlılar zama-
nında spor, eğitim, eğlence ve me-
sire alanı olma gibi birçok etkinliğe 

ev sahipliği yapan Kağıthane’nin, bu tarihi 
özelliklerini gün yüzüne çıkararak günümüz 
insanlarıyla kucaklaştırmayı amaçlayan Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, geleneksel hale 
gelen Sadabad Yaz Etkinlikleri’ne çeşitli 
ülkelerin folklorik halk oyunlarını da dahil 
etti.4. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 
halk oyunları topluluklarının Belediye Bi-
nası önünden folklorik kıyafetleriyle hareket 
etmesiyle başladı. Festival alanına renga-
renk kıyafetleri oyunlarıyla ülkelerinin örf 
ve adetlerini taşıyan dansçılar, Kağıthane 
Meydanı’na geldiğinde heyecanlı vatandaş-
lar tarafından karşılandı. 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ev sahip-

liğini yaptığı dans festivalini, Kadın Meclisi 
Başkanı Nuran Sevinç, Esnaf Odaları Başka-
nı Ömer Osmanoğlu, Başkan Yardımcıları, 
Belediye Meclis Üyeleri Derya Uzunboy, 
Nazmi Toro ve Metin Osmanoğlu, birim mü-
dürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve 
basın mensupları da yakından takip etti.   

Ülkeler farklı ama kültürler kardeş 
Açılış konuşmasını yapan Başkan Kılıç, 

dünyanın dört bir tarafından Kağıthane’ye 
gelerek kendi ülkelerinin örf ve adetlerini 
yansıtan değerli dansçılara teşekkür etti. 

Folklorik kıyafetleriyle sahneye çıkan 
dans grupları, ülkelerine has orkestralarıyla 
oyunlarını sergilediler. Sırayla sahne alan 
Macaristan, Endonezya, İtalya, Makedonya, 
Türkiye, Almanya, Meksika ve Yunanistan 

folklor grupları, birbirinden ilginç 
ve renkli gösterileriyle izleyicile-
rin beğenisini kazandı. Ülkeleri-
ne has oyunlarıyla kültürel bilgi 
taşıyan dans ekiplerinin, birbirle-
rine benzer müzikleri ve dans 
figürleri gözlerden kaçmadı. 

Uluslararsı Halk Oyun-
ları Festivali’nde yer alan 
dans grupları, 1 Temmuz 
Pazar günü ise, Emniyet Ev-
leri Mahallesi’nde sahne aldı. 
Dans gösterileri ardından 
Fazlı Kılıç’ı makamında zi-
yaret eden grup temsilcileri, 
Başkan Kılıç’a ülkelerin-
den getirdikleri otantik he-
diyeleri takdim ettiler. 

Dünyanın Tüm Renkleri Kağıthane’deydi:
Uluslararası Halk Oyunları Festivali
Kağıthane Belediyesi’nin “Sadabad Yaz Etkinlikleri” kapsamında gerçekleştirdiği Uluslararası Halk Oyun-
ları Festivali, 27 Haziran Çarşamba günü ilçe sakinlerine keyifli dakikalar yaşattı. Kağıthane Meydanı’nda 
gerçekleştirilen ilk program renkli görüntülere sahne olurken, izleyiciler dansçıları alkışlarıyla ödüllendirdi.

Son yıllarda yapılan özverili çalışmalarla ye-
niden çekim merkezi haline gelen Kağıtha-
ne, ulaşım yönünden her açıdan rahatlamış, 

tarihi özelliklerini öne çıkarmış, yeşil dokusuna 
özenmiş, yaşam mekanlarını kaliteli ve ferah bir 
şekilde dönüştürmüş bir kimliğe büründü. Bu kim-
liğiyle geleceğe yürüyen Kağıthane, artık birçok 
etkinliğe gönül rahatlığı ile ev sahipliği yapabili-
yor. Spordan eğitime, kültür sanattan uluslararası 

çalışmalara kadar yine 
birçok etkinliğin başarıyla 
üstesinden gelen ilçemiz, 
Haziran ayına da birbirin-
den keyifli çalışmalar sığ-
dırdı ve Ramazan ayına 
dolu dolu hazırlandı. 

Şölen tadında bir açı-
lışla başlayan Yaz Spor 
Okulu’na gösterilen ilgi 
bizleri sevindirirken, il-
çemizdeki amatör spor 
kulüplerinin başarısı da 
ayrıca gururlandırdı. Öğ-
rencilerin sporla birlikte 
yeni eğitim öğretim yılına 
iyi bir şekilde hazırlana-
caklarına ve derslerini ak-
satmayacaklarına inancım 
tam. Bu inanç doğrultu-

sunda, ilçemizde yenilediğimiz tüm okullara tam 
donanımlı spor salonları yapmaya devam ediyoruz.

Roma, Bizans ve Osmanlılar zamanında spor, 
eğitim, eğlence ve mesire alanı olma gibi birçok 
etkinliğe ev sahipliği yapan Kağıthane, Sadabad 
Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ulusla-
rarası Halk Oyunları Festivali’yle bu özelliklerini 
de yeniden gün yüzüne çıkardı. Çeşitli ülkelerden 
ilçemize gelip folklorik halk oyunlarını sergile-
yen ekipler, rengârenk kıyafetleri ve oyunlarıyla 
ülkelerinin örf ve adetlerini Kağıthane’ye taşıdı. 
Kağıthane Meydanı’nda heyecanlı vatandaşlar ta-
rafından karşılanan dans ekipleri, izleyicilerin al-
kışlarıyla ödüllendirildi. 

Haziran ayında Kağıthane Belediyesi’ne gelerek, 
ilçedeki belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi alan 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Somali ve 
Kenya’nın 20 kişilik ekibinin heyecanı ve ilgisi gö-
rülmeye değerdi. Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde ağırla-
yarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdiğimiz 
yabancı heyete, kentsel dönüşümden eğitime, spordan 
kültür sanata kadar pek çok konuda örnek projeler 
gösterildi. Bizleri de kendi ülkelerine davet eden bu 
sıcak insanların ziyaretinden duyduğum memnuniyeti, 
bir kez daha dile getirmek isterim. 

Hasbahçe’de geleneksel olarak düzenlediğimiz 
Ramazan Etkinlikleri, bu yıl da birbirinden çeşitli et-
kinliklerle devam ediyor. İlçemizin 19 mahallesinde 
toplam 20 noktada gerçekleştireceğimiz sokak iftarla-
rı ile, ilçe sakinlerimizle bir arada iftar yapabilmenin 
sevincini yaşayacağız. Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen hemşeri derneklerinin Hasbahçe Alanı’nda 
kurmuş olduğu stantlar, illerin kültürel özelliklerini 
Kağıthane’ye taşıyacak. Yine Ramazanda her iftar 
sonrası, ülkemizin önde gelen yazarları ve şairleriy-
le söyleşiler ve imza günleri düzenleyeceğiz. Cıvıl 
cıvıl etkinliklerle zenginleştirmek istediğimiz mü-
barek Ramazan ayının, tüm ilçe sakinlerine huzur 
ve bereket getirmesini dilerim. 

E-POSTA: fazlikilic@kagithane.bel.tr

Kağıthane’de Ramazan Coşkusu

BİZİM AİLEMİZ

Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı
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FCB Avea Camp - 
Türkiye’nin Minikleri, 
Dünyanın Yıldızları projesi 

kapsamında Türkiye Okul Spor-
ları Federasyonu ve Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü olmak üze-
re, Türkiye’nin önde gelen spor 
kulüplerinin de desteğiyle tüm 
Türkiye’den seçilecek ilköğretim 
çağındaki çocuklar; FC Barcelona 
tesislerinde Barcelona altyapı ant-
renörleri tarafından eğitim alma 

imkânı bulacaklar.
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 

20 Haziran Çarşamba günü Has-
bahçe Futbol Sahası’na giderek, 
seçmelere katılacak genç spor-
culara başarılar diledi. Yetkili 
hoca ve antrenörlerden çalışmalar 
hakkında bilgi alan Başkan Kı-
lıç, gençlerimizin ülkemizi en iyi 
şekilde temsil edeceklerine inan-
dığını söyleyerek, projede emeği 
geçenlere teşekkür etti. 

Barcelona futbol okulu seç-
meleri İstanbul’da 18-20 Haziran 
arasında yapılırken, İzmir’deki seç-
meler 15-16 Haziran’da, Van’daki 
seçmeler ise 11-13 Haziran’da ya-
pıldı. Seçmeler sonucunda 9-14 yaş 
arasındaki toplam 240 genç yetenek 
Temmuz kampına katılmaya hak ka-
zandı. 

Türkiye’de ilk kez bu kadar faz-
la sayıda çocuğun futbol eğitimi ala-
cağı kampta öğrenciler, 9-13 Tem-
muz ve 12-16 Kasım tarihlerinde iki 
farklı dönemde Barcelona altyapı 
takımından ve Türk hocalardan eği-
tim alacak. 7-9 Temmuz arasında da 
Türk hocalara, Barcelona’nın teknik 
adamları eğitim verecek.

Projede, ilköğretim çağındaki 

öğrencilerin sportif becerilerinin 
yanı sıra, sosyal gelişimlerine katkı 
sağlayacak şekilde birlikte hareket 
etme, işbirliği, paylaşım, farklı kül-

türlerden arkadaşları tanıma, yeni  
yerler keşfetme, olumlu düşünce 
biçimini geliştirme, farkındalık ya-
ratma gibi birtakım özeliklerinin 
gelişmesi amaçlanıyor. 

Genç Yetenekleri Kağıthane’de Aradı  

Barcelona Futbol Kulübü’nün 
spor okulu FCBescola, Türki-
ye’deki resmi telekomünikas-
yon ortaklığı Avea’nın deste-
ğiyle İstanbul’a geldi. Seçilen 
genç yeteneklerin ‘‘FCBescola 
Camp Avea’’ adlı spor oku-
lunda eğitim görme fırsatı 

yakalayacağı etkinliğin İstan-
bul seçmeleri, 18-20 Haziran 
tarihleri arasında Kağıthane 
Hasbahçe Spor Sahası’nda 

yapıldı. 

Atlas Sirki Projesi’nin sanat yö-
netmeni ve topluluğun kuru-
cusu Servet Yalçın, toplanan 

belge, bilgi, minyatür, gravür ve eski fo-
toğraflardan yararlanılarak kaybolan bu 
sanatı tekrar hayata geçirmek için 
“Atlas Sirki - Seyirlik Sanatları 
Gösterisi”ni hazırladıklarını 
söyledi.

4 Temmuz Çarşamba 
akşamı gerçekleştirilen 
sirkin gala gösterisi-
ne, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, AK 
Parti Kağıthane İlçe Baş-
kanı Sami İlhan, İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Meryem Tek-
bıyık, Belediye Meclis Başkan 
Vekili ve İlçe Başkan Yardımcısı Zikri 
Torlak, Av. M. Sümer Dinç, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Yakup Aydemir, Vahit Ulusoy, 

Gülizar Yavuz, Kamile Hacıömeroğlu ve 
Yavuz Mengi, Belediye Başkan Yardımcı-
ları Hasan Çakır, Mevlüt Öztekin, M. Oğuz 
Toktekin ve Ömer Kır, Özel Kalem Müdürü 
Levent Dirice, Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı Ömer Osmanoğlu ve 
Emniyetevleri Muhtarı Zeki 

Uzun da ilgiyle izledi.
64 yaşındaki İp Cam-

bazı Turan’ın çelik ha-
lat üstünde yapmış 
olduğu gösteri yürek-
leri ağızlara getirirken, 
sirk ekibi akrobatik 
hareketleriyle bol alkış 

aldı. Gala programı, Dal-
maçyalı köpeklerin yapmış 

olduğu ip atlamalarının ardın-
dan, illüzyon gösterileri ve nesli 

tükenmekte olan Anadolu parsının gösteri-
leriyle son buldu.

Türkiye’nin İlk Sirki
Kağıthane’de

Hasbahçe Mesire Alanı’na kurulan çadırda gösterilerine başlayan At-
las Sirki, unutulmaya yüz tutmuş ip cambazlığı, ateşbazlık, sihirbazlık, 
madrabazlık gibi seyirlik sanatları yeniden canlandırıyor. 64 yaşındaki 
İp Cambazı Dr. Özdemir Turan’ın da yer aldığı Türkiye’nin ilk sirki, her 
akşam 20.30-22.00 saatleri arası ilgi çekici gösterilerini sergiliyor. 

Kentsel dönüşümden eğitime, spor-
dan kültür sanata kadar pek çok 
alanda İstanbul’un en hızlı gelişen 

ilçelerinden biri olan Kağıthane, Türk Dün-
yası Belediyeler Birliği’ne model oluşturu-
yor. TDBB üyesi Somali ve Kenya’dan ge-
len belediye başkanlarından, şehir plancıla-
rından, danışmanlardan ve koordinatörler-
den oluşan toplam 20 kişilik ekibi Nurtepe 
Sosyal Tesisleri’nde misafir eden Başkan 
Fazlı Kılıç, Kağıthane’deki örnek çalışma-
lar hakkında açıklamalarda bulundu. 

Kağıthane, Modern Yapılaşmada 
Türk Dünyası Belediyelerine 
Örnek Olacak 
Somali ve Kenya heyetlerinin ağırlandı-

ğı toplantıda söz alan Başkan Fazlı Kılıç, 
“Sizleri davetlimiz olarak misafir etmekten 
onur duyuyoruz. Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği Başkanına ve yöneticilerine teşek-
kür ediyoruz. Kağıthane İstanbul’un mer-
kezinde bulunan 16 kilometrekarelik alanı 
kapsayan ilçemiz, İstanbul’un en önemli iki 
ulaşım aksının ortasında yer alırken, aynı 
zamanda mega kent İstanbul’un en önemli 
hava koridorlarından birisi de burada bu-
lunuyor. Bölgemiz, Cendere hava korido-
rundan bol oksijen alıyor. Yakında İstanbul 
Boğazı’ndan Haliç’e deniz suyu da akıta-
cağız, böylece ilçemizde nostaljik sandal 

gezileri de yapılacak” diyerek misafirlere 
özet bilgiler verdi. 

Somali ve Kenya’nın değişik bölgeleri-
ni temsil ettiklerini söyleyen misafirler de, 
amaçlarının Dünya Başkenti İstanbul’un il-
çelerini dolaşarak, edindikleri belediyecilik 
bilgilerini kendi ülkelerinde uygulamaya 
geçirmek olduklarını söyledi.

Yabancı ve Türk heyet, program sonun-
da hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Sudan’lı Belediye Başkanları da 
Kağıthane’deydi
Somali ve Kenya’dan gelen heyetten 

sonra Sudan’lı Belediye Başkanları da 27 
Haziran’da Kağıthane’ye misafir oldu. Nur-
tepe Sosyal Tesisleri’nde Sudan’lı konukla-
rını ağırlayan Başkan Fazlı Kılıç, 15 milyon 
nüfuslu büyük bir kent olan İstanbul’un 
merkezinde bulunan Kağıthane’nin her 
alanda büyük projelere imza attığını söy-
leyerek, misafirlere belediye çalışmaları 
hakkında bilgi edinmeleri için bazı çalışma 
alanlarının da gezdirileceğini söyledi. 

Misafirler adına söz alan Yrd. Doç. Dr. 
Ahmed F. Ahimeir, bu ziyaretten duyduk-
ları mutluluğu dile getirerek, “Kardeşler 
olarak sizlerin tecrübelerinden yararlan-
mak için ilçenize geldik. Burada Sudan’ın 
değişik eyaletlerinden gelen Belediye Baş-
kanları, sizi ülkelerine davet ederek, tecrü-
belerinizi paylaşmak istiyor’’ diyerek Türk 
heyeti ülkelerine davet etti.

Kağıthane Belediyesi, Türk Dünyası Belediye-
ler Birliği üyesi Somali ve Kenya ülkelerinden 
gelen belediye başkanlarını 22 Haziran Cuma 
günü Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde ağırlaya-
rak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Türk Dünyası Belediyeleri’ne 
Kağıthane Modeli

Kültür Gezileri 
Konya İle Tamamlandı

Kağıthane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından organize edilen şehir 
dışı kültür gezileri, Haziran ayının ikinci haf-
tası Konya güzergahı ile sona erdi. 

2011 yılından bu yana gerçekleşti-
rilen Çanakkale, Edirne ve Bursa 
kültür gezilerine yoğun ilgi göste-

ren ilçe sakinleri, Konya gezilerine de 
yoğun katılım gösterdi. Toplam 75 sefer 
düzenlenen Konya kültür gezilerine, in-
ternet aracılığıyla kayıt yaptıran Kağıt-
hanelilerin yanı sıra; Kadın Meclisi ve 
Kadın Kent Gönüllüleri de eşlik etti.

Uzman rehberlerin eşliğinde sa-
bah erken saatlerde başlayan Kon-
ya Gezileri’nde, Mevlana Türbesi,   
Şems-i  Tebrizi Türbesi, İstiklal Harbi 
Şehitliği ve Müzesi, Meram Bağları’nda 
bulunan Tavus el Hind-i Mehmet Efen-
di Türbesi, tarihi  Meram Köprüsü ve 

piknik alanları  ziyaret edildi. Bunların 
yanı sıra; Alaaddin Tepesi’nde bulunan 
Alaaddin Keykubat Camii ve eski  Sel-
çuklu eser ve yapıtları da tanıtıldı. Gezi-
lerde rehberlere soru soran Kağıthaneli-
ler, Konya merkezinde bulunan Karatay 
Medresesi’ni, İnceminare  Medresesi’ni, 
İplikci Camii’ni ve Şerafettin Camii’si-
ni de tanıma imkanı buldu. 

Başkan Kılıç, ilçe sakinleriyle bir-
likte Antalya’daydı 

Başkan Fazlı Kılıç, ilçede bulunan 
sivil toplum kuruluşlarının şehir dı-
şında düzenlemiş olduğu etkinliklerde 

de vatandaşları yalnız bırakmıyor. 23 
Haziran Cumartesi günü Antalya’nın 
Elmalı İlçesi’ne bağlı Tekke Köyü’nde 
yıllardır düzenlenen ‘‘Ziyaret ve Kur-
ban Etkinlikleri’’ne katılan Başkan 
Kılıç, Kağıthaneli komşularıyla birlikte 
gezdi. 

Kağıthane Nurtepe Cem Evi ve Sey-
rantepe Cem Evi’nin organize ettiği An-
talya Tekke Köyü gezisi, bölgede ermiş 
yatırlarından biri olarak bilinen Abdal 
Musa’nın kabir ziyaretiyle başladı. Ca-
fer Baba Türbesi’yle devam eden Antal-
ya gezisi, Finike’deki Kafi Baba ziyare-
tiyle son buldu.
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Hasbahçe Mesire Alanı’na Kağıthane Belediye-
si tarafından kurulan stantlarda, bir yandan yöre 
dernekleri kendi kültürel özelliklerini sergilerken, 

diğer yandan yöresel yiyecek-içecek stantları faaliyet gös-
teriyor. Kültürel el ürünlerinin ve ticari ürünlerin satıldığı 

stantlar da Kağıthanelilere farklı renkler sunuyor. 
Kağıthane’de Ramazan çocuklar için de dolu dolu ge-

çiyor. Ramazan ayı klasiklerinden olan Karagöz-Hacivat 
gölge oyunu, orta oyunu ve meddahlar, özellikle çocuklar 
için başı çeken programlar arasında yer alıyor. 

Bunların yanı sıra ilçe sakinleri; gezinti treni, fayton 
ve atlarla Hasbahçe’nin tamamını gezebiliyor, göletlere 
ait çardaklarda mola verebiliyor. Hasbahçe’de yüksek 
ağaçların ve yeşilliğin serinlettiği ortamın keyfini çıkaran 
insanlar kadar, Kır Kahvesi’ni tercih eden Kağıthaneliler 
de Ramazan’ı doyasıya yaşıyor. 

Ramazan ayının her akşamı iftar sonrasında Türkiye’nin 
önde gelen yazarları ve şairleriyle söyleşi ve imza günleri 
düzenleniyor. Sokak iftarları ile paylaşmanın mutluluğu 
mahallelere taşınıyor.   

Hasbahçe’de Ramazan Bir Başka

Önceki yıllarda olduğu gibi Hasbahçe Mesire Alanı, coşkulu bir Ramazan ayına 
ev sahipliği yapıyor. Hasbahçe’nin Kağıthane Merkez’de bulunan bölümüne ha-
zırlanan Ramazan Etkinlikleri Alanı, 30 gün boyunca coşkunun merkezi oluyor.
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Sizi daha yakından tanımak istiyoruz; 
Fazlı Kılıç’ı belediye başkanı yapan ai-
leyi biraz dinlemek isteriz. Nasıl bir aile-
den geliyorsunuz?

- Elinde ümitlerinden başka bir şeyi ol-
madan 1960’da Erzincan’dan İstanbul’a 
göçüp, burada yeni bir hayat kuran tipik 
bir Anadolu ailesinden geliyorum. Ben 2 
yaşındayken Hürriyet Mahallesi’ne yer-
leşmiş ve burada hayat mücadelesine baş-
lamış bir ailenin 4 çocuğundan biriyim. 
Dönemin tüm özelliklerini görmüş, gerek 
yaşam mekânları, gerek toplumsal iklimle-
ri yaşamış, tanığı olmuş insanlarız. İlk ve 
ortaokulu Hürriyet Mahallesi’nde, liseyi 
Beyoğlu Ticaret Lisesi’nde, üniversiteyi de 
İstanbul Ticari İlimler Akademisi İşletme 
Bölümü’nde bitirmiş, İstanbul Üniversi-
tesi İşletme Fakültesi Muhasebe Denetim 
Uzmanlığı programını da tamamlamış bi-
riyim. 

Bir siyasetçi olarak belediye başka-
nı olmadan önce, ilçe sakini olarak 
Kağıthane’yle ilgili herhangi bir tasar-
rufunuz ya da çalışmanız oldu mu?

- 30 yıldır Kağıthane’de siyaset yapıyorum. 
Bu süre içinde siyasi partilerin bünyesinde 
mahalle teşkilatından il başkan yardım-
cılığına kadar birçok kademede görev al-
dım. 1994-1999 arası 8. dönem İl Genel 
Meclis Üyeliği yapıp, Grup Başkanlığı’nı 
üstlendim. Bu dönem Kağıthane ilçesinin 
okullarından, çeşitli kamu birimlerinin 
kuruluşundan, tarihi eserlerin kurtarılma-
sına kadar bir çok hizmetin içinde oldum. 
Bunların tümünü bir ilçe sakini olarak 
Kağıthane’ye dair kaygılar duyarak yap-
tık. Kağıthane adına her kazanımımız bi-
zim kıvanç kaynağı oldu. Aynı ruh hali iki 
dönemdir, hemşerilerimizin teveccühü ile 
süren, Kağıthane Belediye Başkanlığı gö-
revimde de devam etmektedir.   

O zamanlardan hayal edip de, başkan 
seçildikten sonra gerçekleştirdiğiniz bir 
projeniz var mı?

- Hayalini kurduğumuz birçok yol çalış-
masını gerçekleştirdik. Mesela ilkokula 
giderken yaya yürümekte zorlandığımız 
yere araç yolu yaptık. Birçok spor sahası-
nı faaliyete açtık, parkları hayata geçirdik, 
birçok kültürel çalışma alanları oluşturduk. 
Kağıthane’ye meydan kazandırdık. Birçok 
tarihi yapımızı restore ettik. En önemli-
si yüz yılın hayali Kağıthane Deresi’ne 
Boğaz’dan deniz suyu getirdik.

Yıllardır yaşadığınız ve bildiğiniz bir il-
çede belediye başkanlığı yapıyorsunuz. 
Belediye başkanının aynı ilçede ikamet 

etmesi Kağıthane’yi nasıl etkiliyor?

- Her şeyden önce Kağıthane’yi hissedi-
yorsunuz. Şehrin, ülkenin, dünyanın nere-
sine giderseniz gidin yaptığınız şeylerde 
daima Kağıthane oluyor. Çünkü burada 
dünyayı algılamaya başlamış, burada kişi-
liğinizi oluşturmuş, kişisel donanımlarınızı 
burada yapmışsınız. Ve hala burada otur-
maya ısrarla devam ettiğinizde her hareke-
tinizi belirleyen “Kağıthane sevgisi” olu-
yor. Sevmediğiniz yerde yaşayamazsınız 
çünkü. Bir belediye başkanı için 
ikamet edilen yerin de aynı 
ilçe olması ilçeyi daha iyi 
anlama, daha kolay ha-
berdar olma ve daha 
çok hissetme ko-
nusunda oldukça 
büyük avantajlar 
sağlıyor. Önce-
likle belediye 
başkanı gö-
züyle değil, 
bir Kağıthane 
sakini gö-
züyle bakı-
yor ve yarar-
zarar ilişkisi-
ni buna göre 
kuruyorsu-
nuz. 

K a ğ ı t h a -
ne’deki kent-
sel dönüşüm 
s ü r e c i n d e n 
bahseder misi-
niz? Neler yapı-
lıyor bu anlamda? 
İlçenizdeki kentsel 
dönüşümün diğer il-
çelere örnek olabileceği 
özellikleri var mı?

- Kağıthane’de görev yaptığımız süre 
8 yılı buldu. Bu süre içinde herkesin gördü-
ğü, bildiği gibi Kağıthane, ciddi bir kabuk 
değişimi yaşıyor. 20. yüzyıl boyunca yaşa-
dığı tahribatı tedavi ediyor. 1937 Prost Pla-
nı ile sanayiye açılan ve bu durumun 1950 
Sanayi Planı ile tescillenmesi ilçemizde 
stratejik bir yıkımın da adıdır. Günümüzde 
ise yerleşimin orta yerinde kalmış bu söz 
konusu sanayi alanlarının kaldırılması, ye-
rine çağın gereklerine, ihtiyaçlarına uygun 
bir dizaynın gerçekleştirilmesi yönünde 
çalışmalar yapıyoruz. 

- Çeşitli üniversiteler, ülkenin önemli mi-
marları, önemli sanat-kültür insanları, 
özel sektörün önemli kuruluşlarıyla dai-
ma fikir alışverişi içinde gerçekleştirdiği-
miz çalışmalar ile kentsel dönüşüm süreci 
Kağıthane’de hem hızlı, hem de problem-
siz biçimde yürüyor. İmar planlarımızın 
bitirilmesi ve ilgili mevzuatlara titizlikle 
uyulması mahallelerimizde yerinde dö-

nüşümü hızlandıran unsurlar oldu. Daha 
şimdiden ilçe bina stokunun yüzde 20’si 
yenilendi. Bu oran 8 yıl gibi bir süre için 
oldukça yüksek bir başarıdır. 

3D Projesi: Demiryolu, Deniz 
suyu ve Dönüşüm 

- İmajını yenileyen mahallelerimiz, prestij 
caddeleriyle dizayn ediliyor. Geniş yeşil 
alanlara sahip tarihi mesire alanlarımız 

rehabilite edilerek, sosyal yaşama 
dâhil edildi. Kağıthane Cende-

re hattı üzerinde bulunan 
ve her biri artık bir çö-

küntü alanı haline gel-
miş büyük fabrika 

alanları peyderpey 
kaldırıldı. Yerle-
rine rezidans-
lar, alışveriş 
merkezler i , 
kültür-sanat 
m e k â n l a r ı 
ya p ı l ı yo r. 
Bu yeni 
dönüşüm, 
gerek dere 
hattında ge-
rekse par-
sel bazın-
da önemli 
m i k t a r d a 
alanın da 

“yeşile terk” 
ed i lmes iy le 

gerçekleşiyor. 
Dönüşüm için 

parsel ve ada ba-
zında birleştirme-

lerde gerekli imar 
teşvikleri sağlıyoruz. 

Kağıthane için “dönü-
şüm” kavramı Kağıthane 

Deresi’ne Çayırbaşı-Ayazağa 
üzerinden deniz suyu verilmesi ve Kağıtha-
ne vadisinin tarihi demiryolunun yeniden 
inşası ile birlikte toplamda üç ayaklı bir 
formülasyonun adıdır. Biz buna “3D” di-
yoruz ve açılımını “demiryolu, deniz suyu 
ve dönüşüm” olarak ifade ediyoruz. Tarihi 
eser noktalarımızın tespiti ve envanterleş-
mesinin, bu noktalarda restorasyonları hız-
landırması ile birlikte 3D formülasyonu-
muzun diğer ilçelere örnek teşkil eden çok 
yönü olduğunu düşünüyoruz. 

Merhum Mimar Turgut Cansever, 
‘‘dünyaya gelmemiş nesillere de hizmet 
edecek bir çevrenin kaygısını taşımak-
tan’’ bahsediyor. Büyük mimarın bu tes-
piti oldukça dikkat çekici ve iddialı; ama 
hayal ürünü değil. Siz de tarihi mirasla 
dolu önemli bir bölgedesiniz. Bu kaygıyı 
ne ölçüde taşıyorsunuz? 

- Biz de öncelikle merhum, çok değerli, 

Mimar Turgut Cansever’e rahmet diliyo-
ruz. Tam olarak bu perspektiften hareket 
ediyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 
Nasıl bir bölgede yaşadığımızın ve bölge-
nin tarihi zenginliğinin, mirasının farkın-
dayız. Bu yönde yaptığımız çalışmalar, her 
kesim tarafından takdirle karşılanıyor. Biz 
Kağıthane tarihi mirasını görünür kılmak 
ve günümüz insanının hizmetine sunmak 
kaygısıyla çalışıyoruz. Bu amaçla yaptı-
ğımız tarih derleme çalışmalarımız, bize 
tarihi noktalarımızı tespit etmeyi ve tümü-
nü arşivlemeyi sağladı. Tarihi eserlerimizi 
tanımayı ve bunları asli özelliklerine sadık 
kalarak restore etmemizi sağladı. Halen 
Kağıthane Kaymakamlığı olarak kullanı-
lan Atiye Sultan Sarayı, diğer ismiyle Za-
bit Mektebi binalarının restore edilmesi, 
Poligon ve II. Abdülhamid Çeşmelerinin 
restorasyonu, şu anda Kağıthane Müzesi 
ve İSMEK Kurs Merkezi olarak kullanılan 
Sıbyan Mektebi binasının restorasyonu, 
yine Sadabad Polis Merkezi olarak kulla-
nılan tarihi Süvari Karakolu binasının res-
torasyonu, bu tarih çalışmalarımızın bize 
kazandırdığı sonuçlardır. 

‘‘Geçmişten geleceğe köprü ol-
mak diye bir kaygımız var’’

- Yine Kağıthane Açık Hava Müzesi’nin 
kurulması, Sadabad Camii’nin restoras-
yonu bu çalışmalarımızın ürünlerindendir. 
Daye Hatun Camii, Sadabad Karakol Ko-
ğuşu binasının restorasyon projelerinin, 
Kağıthane Meydan projesinin bitirilmesi 
ve yakında fiili olarak çalışmanın başla-
ması, yakın zamanda Kağıthane Deresi’ne 
yeniden kayık indirecek olmamız, hep 
bu perspektifimizin ürünleridir. Geçmiş-
ten geleceğe köprü olmak diye bir kaygı-
mız var. Bu kaygı, Osmanlı Arşivleri’nin 
Kağıthane’ye gelmesini de sağladı. Tarihi 
Kağıthane Harası bölgesi, böylece yeniden 
tarihi bir işlevin mekanı oldu. Restorasyon 
çalışmalarımız işlevselliği esas alıyor ve 
her mekan günlük hayatımızın içine dâhil 
ediliyor. Çünkü biz, yaşadığımız günü de, 

geçmişimizin mirasını da, torunlarımızdan 
emanet aldığımızın bilincindeyiz. 

Basında da merakla takip edilen Cende-
re Vadisi projesini ilk ağızdan dinlemek 
isteriz.

- Vadi boyunca devam eden Kağıthane de-
resinin iki yaka sahillerindeki işgaller bu 
proje ile kaldırılıyor. İki kıyıda da kamu-
ya açık kesintisiz yeşil bir bant oluşacak. 
Parsel sahipleri dönüşümü yaparken bu 
anlamda gerekli olan “terk”leri de yapmak 
zorundalar. Ayrıca Cendere bölgesindeki 
her parsel sahibinin, yüzölçümü oranında 
yeşil alan terki gibi bir durum söz konusu. 
Böylece yeşil doku oranı artıyor vadide. 
İçinden tarihi demiryolunun geçecek ol-
ması ve bu projeyle ilgili terklerin ve plan 
işlemelerinin gerçekleştirilmesi, bize bir 
ferahlama alanı daha kazandırıyor. Aynı 
zamanda Haliç, Karadeniz’e bir de de-
miryolu ile bağlanacak. Bu demiryolu öte 
yandan üçüncü köprüye de entegre edilmiş 
olacak. Hem yerleşim yerlerinden, hem 
piknik ve mesire alanlarından geçecek ve 
hem de denize ulaşacak işlevsellikteki bu 
demiryolu, aynı zamanda tarihi özelliğiyle 
ve tarihteki biçimine de sadık kalınacağı 
için nostaljik bir özellik de sunacak. 

Uluslararası ödül alan Cendere 
Vadisi Projesi

- Yine Cendere Vadisi’ni boydan boya 
kat eden Kağıthane Deresi’nde yakın ge-
lecekte deniz suyunu alacak bir sistemin 
de bulunacak olması Cendere Projesi’nin 
bir başka özelliği. Boğaz’ın suyunu 
Çayırbaşı’ndan tünellerle alacak olan bir 
sistem, Ayazağa’ya kurulmuş olan terfi is-
tasyonu ile de bu suyu derenin kod yüksek-
liğine çıkartarak Kağıthane Deresi’ne ve-
recek. Özellikle yaz aylarında daha verimli 
kullanılacak bu sistem ile derenin kuruma-
sının önüne geçilecek, suyun mavi akması, 
Haliç’in su temizliğinin sağlanması gibi 
sonuçları olacak. Cendere Vadi Projesi, üç 
ayaklı ve çok sonuçlu bir projedir, ayrıca 
hazırlanan proje ekolojik dengeyi koruma-
sı açısından uluslararası ödül almıştır. 

Düzenli olarak esnaf ziyaretleri ve halk 
meclisleri gerçekleştiriyorsunuz. İlçe 
vatandaşlarıyla fikir alışverişlerinde bu-
lunuyorsunuz. Peki, bu görüşmelerden 
sizin siyasi gelişiminiz açısından geriye 
ne kalıyor? 

- Biz kendimizi aslen buralarda eğitiyoruz. 
Günlük koşturmaca içinde göremedikleri-
mizi, bu zeminlerde fark ediyoruz. Başka 
yönlerden yeni bakış açılarına tanık oluyor, 
“hiç bu açıdan bakmamıştık” diyoruz za-
man zaman. Her şeyi bildiğimiz iddiasında 
değiliz. Biz, siyasal görüşlerimizle ve de-
ğerlerimizle bir perspektif sunuyoruz. Bu 
perspektif ışığında öğretiyor ve öğreniyo-
ruz. Tecrübemiz hayatın içinden geliyor. 
Halk meclislerimiz, esnaf ziyaretlerimiz, 
sivil toplum kuruluşları toplantılarımız, 
muhtarlarla düzenli bir araya gelişlerimiz, 
eski meclis üyelerimiz, ilçede ikamet eden 
sanat ve kültür isimleriyle, gazetecilerle 
periyodik toplantılarımız, hem ilçeyi baş-

kalarının gözüyle görmemizi sağlıyor, hem 
kendimizi doğrudan anlatabiliyor, hem eği-
tiyor, hem de öğreniyoruz. Bunlar, her si-
yasi kadronun vazgeçilmezlerindendir. Biz, 
gerek siyasal kişiliğimiz gerekse belediye 
başkanı olmamız hasebiyle, herkesin başka-
nı olabilmek kaygısıyla davranan bir kamu 
yöneticisi olarak böyle bakıyoruz.  

Eskiden Kağıthane’deki spor kulüpleri 
başka ilçelere giderken, şimdi yaptığınız 
spor tesisleri diğer ilçelerden kulüpleri 
ağırlıyor. Sporla bu kadar yakından ilgi-
lenmenizin özel bir sebebi var mı? 

- Zaten bir belediye başkanının yapması ge-
reken bir hizmet bu. Ayrıca 2 yaşından 
beri Kağıthaneli olan, burada büyüyüp 
gelişen biri olarak ilçeyi hissederek 
yaşamanın getirdiği bir başka avanta-
jım var. Bir de futbolla küçüklüğüm-
den beri yakın ilgili oldum. Mahalleler-
de kurulan amatör futbol takımlarında 
top koşturarak büyüdük. Bu ilgim hala 
devam ediyor. Düzenli aralıklarla top 
oynamaya devam ediyorum. Böy-
le bir geçmişimin olması, ilçenin 
spor hayatıyla, kulüplerin sı-
kıntılarını hafifletmek, ihti-
yaçlarını karşılamak 

anlamında yakın bir ilgiyi doğal olarak ge-
liştiriyor.   

İkinci defa başkan seçildiğiniz 2009 yılın-
dan bugüne nasıl geçti zaman? 

- Doğru yönetim perspektifinin altyapısıy-
la oturtulduğu bir dönemi gerçekleştirmiş 
olmanın üzerine stratejik projelerin hayata 
geçirilmesiyle geçti. Ve bu büyük projelerin 
yükselmesinin, hayata dahil olmasının ge-
tirdiği kolaylıkları görüp mutlu olarak geç-
ti. Büyük kamu yatırımlarının dizayn ettiği 
ilçede, özel sektörün büyük yatırımlarının 

konumlanması Kağıthane’nin 
gelecekteki çehresini şe-

killendiriyor. Ve bunu 
bizim şimdiden gö-
rüyor olmamızın 
kıvancındayız. 

Seneler sonra ‘‘şu işi iyi ki yapmışım’’ 
diyebileceğiniz, sizin için diğerlerinden 
daha anlamlı bir çalışmanız var mı? 

- Şehrin merkezinde, tarihine sahip çıkmış, 
kendini geleceğe hazırlamış modern bir 
kent ve 500 bin mutlu insanın yaşadığı kenti 
görmenin huzurunda olacağız.

Kağıthane’nin reisi olmakla, ailenizin re-
isi olmak arasında bir benzerlik var mı?

- Kağıthane’ye 500 bin kişilik bir büyük aile 
olarak bakıyoruz. Ve bunu başından beri 
böyle ifade ediyoruz. Bu büyük ailenin iyi 

gününde, kötü gününde yanında olmaya 
gayret ediyorum. Kah İstanbul’da kah 
Anadolu’da, Kağıthaneli hemşerileri-
mizin yaşamını paylaşıyorum. Kendi 
ailemle nasıl bir perspektif ve duyar-
lılıkla davranıyorsam, Kağıthane 

büyük ailesi için de aynı du-
yarlılıkla davranıyorum. 

İkisi arasında nüans 
farkları olduğunu dü-
şünüyorum. 

3D Projesi Kağıthane İçin Hayata Geçti

ORTA SAYFA

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı KILIÇ:

Çalışkanlığı ve samimiyetiyle tanınan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’la, Kağıthane’nin kabuk de-
ğişimi üzerine ilgi çekici bir röportaj gerçekleştirdik. 8 yılı aşkın bir süredir Belediye Başkanlığı yaptığı 
Kağıthane’de ikamet etmenin, başkanlıktan daha önemli olduğunu söyleyen Kılıç; bugüne kadar hayata geçir-
diği projelerden, özel yaşamına kadar birçok konudaki düşüncelerini Gazete Kağıthane okurlarıyla paylaştı. 

3D Projesi: 

Demiryolu, Deniz suyu 

ve Dönüşüm 

“
Ailesinden yola 

çıkarak başladığı-
mız röportaj, 500 
bin kişilik bir aile 
olarak nitelendir-

diği Kağıthane 
sevgisi ile 
son buldu. 

Başkan Kılıç ile yapılan görüşmeye Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt 
Öztekin’in yanı sıra; Gazete Kağıthane ekibinden Zafer Tahmaz, Tülay 
Aşıkkutlu, Murat Boyraz, Timur Tahmaz ve Turgut Yılmaz da katıldı.

Röportaj: Tülay AŞIKKUTLU
Fotoğraf: Timur TAHMAZ

“
Kağıthane’nin tari-
hi mirasını görünür 
kılmak için projeler 
geliştiren Başkan 
Kılıç, tarihi zen-

ginlikleri günümüz 
insanının hizmetine 

sunma kaygısı ile 
hareket ediyor. 



10 32012 11GÜNCEL SAYITEMMUZ GEZİ

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en 
yüksek rezidansının altında yer 
alan Sapphire Çarşı,  236 met-

re yükseklikle Avrupa ve Türkiye’nin 
en yüksek seyir terası ile ziyaretçile-
rine hiç bir yerde yaşayamayacakları 
bir deneyim sunuyor.  Sapphire Çar-
şı, Türkiye’nin ilk yerleşik Balmumu 
Heykel Müzesi’yle de ziyaretçilerine 
farklı bir atmosfer yaşatıyor. 

Toplam 46 bin metrekare olarak ta-
sarlanan Sapphire Çarşı altı kata yayı-
lırken, ayrıca 4 katlık bir otopark alanı 
bulunuyor. Pazar katındaki geleneksel 
İstanbul tatları, mimarideki İstanbul 
dokuları ve hediyelik çarşı tasarımla-
rıyla İstanbulluların her ihtiyacına ce-
vap veren bir alışveriş merkezi olarak 
hizmet veren Sapphire Çarşı, içinde 
yer alan 13 mağaza ile yılda 15 milyon 
yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı 
hedefliyor. 

Markalara kendi karakterleri-
ni özgürce yansıtma imkânı sunan 
Sapphire, ziyaretçilerle bağları güç-
lendirmeye ve birlikte sosyalleşmeye 
yönelik interaktif projeler, kadınlara 
ve çocuklara özel atölye çalışmala-
rı, stil danışmanlığı, konserler, özel 
gösterilerle ziyaretçilerine haftanın 
her günü ve günün her saati keyifli 
ve eğlenceli bir alışveriş ortamı su-
nuyor. 

Alışveriş merkezi ve Seyir Tera-
sı ile ulusal ve uluslararası pek çok 
etkinliğe ev sahipliği yapan Sapp-
hire Çarşı’nın, Büyükdere Cadde-
si üzerinde yer alması ve metro ile 
ana arterlere bağlanması, Sapphire 
Çarşı’ya olan ulaşımı da kolaylaştı-
rıyor. 

İstanbul’un Seyir Terası 
Kız Kulesi, Ayasofya, Bozdoğan 

Kemeri ve diğerleri… İstanbul Sapp-
hire Seyir Terası; kentin dört bir ya-
nında yükselen tarihi ve turistik abi-
delerini, iki kıtaya yayılmış olan üç 
imparatorluğun medeniyet izlerini bir 
arada ve bambaşka bir açıdan görme 
fırsatı sunuyor. 236 metre yükseklikten 
İstanbul’un en güzel gün batımını, her 
mevsime özel şehir manzaralarını bü-
yüleyici bir atmosferle izleyebileceği-
niz Seyir Terası’nda; ayrıca İstanbul’u 
360 derece dürbünlerle seyredebilir, 
fotoğraf köşesini ziyaret ederek güzel 
hatıraları yanınızda götürebilirsiniz.

Ayrıca 236 metre yükseklikteki 
Seyir Terası’nda muhteşem bir man-
zara eşliğinde yemek keyfi yaşayabi-
lir, dünya mutfağından pek çok iddialı 
lezzeti tadabilirsiniz. Bunların yanı 
sıra; Seyir Terası’nda bulunan etkinlik 
alanında hep hatırlanmasını istediğiniz 
organizasyonları gerçekleştirebilirsi-
niz.

 
4 Boyutlu İstanbul Simülasyonu
İstanbul Sapphire Seyir Terası’ndan 

gördüklerinizi helikoptere binerek daha 
yakından görme imkânı veren Skyride 
4D İstanbul simülasyonu, İstanbul’un 
tüm güzelliklerini yerinde hissetmeni-
ze vesile oluyor. İstanbul Sapphire’den 
sizi alacak olan 4 boyutlu helikopter 
simülasyonu, misafirlerini Boğaz’ın 
parıltısına, Kız Kulesi’nin hikâyesine, 
Ayasofya’nın ihtişamına, Topka-
pı Sarayı’nın gizemine ve Yerebatan 
Sarnıcı’nın büyülü atmosferine
 taşıyor.

İstanbul’a kağıthane’nİn Terasından 

Baktınız Mı? 
Tek bakışta Karadeniz ve Marmara Denizi’nin ve Avrupa ile Asya kıtalarının görülebileceği tek yer olan İstanbul Sapp-
hire,  seyir terasıyla kentin dört bir yanında yükselen tarihi ve turistik abideleri bambaşka bir açıdan görme fırsatı 
sunarken, çarşısında yer alan alışveriş merkezleri ve restoranlarıyla ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. 

Kağıthane Belediyesinin Sadabad 
Yaz Etkinlikleri çerçevesinde her 
yıl ücretsiz olarak gerçekleştirdi-

ği Yaz Spor Okulu, yüzlerce öğrencinin 
ve velinin de katılımıyla şölen alanına 
dönen Hasbahçe Futbol Sahası’nda pro-
tokolün penaltı atışlarıyla 
başladı.  

S p o r c u l a r ı n 
her zaman ya-
nında olan 
ve onlara 
her tür-
lü deste-
ği verme 
sözü veren 
K a ğ ı t h a -
ne Belediye 
Başkanı Faz-
lı Kılıç’ın ev sa-
hibi olduğu Yaz Spor 
Okulu’nun açılışına; İlçe Kayma-
kamı A. Akın Varıcıer, AK Parti Kağıtha-
ne İlçe Başkanı Sami İlhan, İlçe Başkan 
Yardımcıları Orhan Telci ve Özgül Kaya, 
AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başka-
nı Şaban Demirel ve İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Tekbıyık, Belediye 
Meclis Üyeleri Gültekin Erdem, Derya 
Uzunboy, Ergun Keleş, belediye başkan 
yardımcıları, birim müdürleri ve muhtar-
lar da katıldı.

Protokolün de yoğun ilgi gösterdiği 
açılışı; İASKF Yönetim Kurulu Üye-
si Hasan Cevahiroğlu, Kağıthane Sivil 
Toplum Platform Başkanı Musa Can, 

Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Ömer 
Osmanoğlu, Kağıthane Şoförler Odası 
Başkanı Akın Atlı, Seyrantepe Of Spor 
Kulübü Başkanı Necdet Nas, Örnektepe 
Spor Kulübü Başkanı Bekir Tarı, Rumeli 
Türkleri Derneği Başkanı Recep Günden 

ve Kağıthane Yağlı Gü-
reşleri Ağası Yusuf 

Yoldaş da Has-
bahçe Futbol 

Sahası’nda 
y a k ı n -
dan ta-
kip etti. 
Seyirci 
tribünle-

rini dol-
duran izle-

yiciler, minik 
sporculara başa-

rılar dileyerek, moral 
verdi. 

Öğrenciler yeni eğitim yılına 
sporla hazırlanıyor
Yaz Spor Okulu’nun açılışında konu-

şan Başkan Fazlı Kılıç, öğrencilerin sporla 
birlikte yeni eğitim öğretim yılına iyi bir 
şekilde hazırlanacaklarına ve derslerini 
aksatmayacaklarına inandığını ifade etti. 
Kağıthane’de yapılan ve projesi devam 
eden spor alanları hakkında da bilgi veren 
Başkan Kılıç, yenilenmekte olan okullarda 
tam donanımlı spor salonlarının da yapıldı-
ğının müjdesini verdi. İlçe Kaymakamı A. 
Akın Varıcıer de; Kağıthane’deki çocukla-

rın ve gençlerin spor aktivitelerini sürdüre-
bilmeleri için imkan sağlayan Belediye’ye 
teşekkür etti ve sporcu adaylarına başarılar 
diledi. 

Açılış konuşmalarının ardından vo-
leybol, basketbol ve futbol branşlarında 
gruplara ayrılan minik sporcuların heye-
canına ortak olan protokol üyeleri, sem-
bolik atışlar yaparak Yaz Spor Okulu’nun 
açılışını gerçekleştirdi. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
17.00–19.00 arası antrenmanların yapıl
dığı Yaz Spor Okulu, 18 Temmuz Çar-
şamba günü sona erecek. Mahallelerin 
belli noktalardan kalkan ücretsiz beledi-
ye otobüsleri, minik sporcuları Hasbahçe 
Futbol Sahası’na taşıyor. Ayrıca katılım-
cılar, belediyenin hediyesi olarak belli bir 
program dâhilinde lunaparktan da yarar-
lanabilecekler. 

Kağıthaneli minik sporcuları; futbol, voleybol ve bas-
ketbol branşlarıyla buluşturan Yaz Spor Okulu, 18 Ha-
ziran Pazartesi günü Hasbahçe Futbol Sahası’nda renk-
li görüntüler eşliğinde yoğun bir katılımla başladı. 

Kağıthane Hasbahçe’de
Spor Başkentine Yakışan 
Yaz Spor Okulu
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İstanbul’un beşinci yatılı okulu
‘‘Kağıthane 3. Pansiyonlu İlkokulu’’ 

adıyla faaliyet gösteren ve İstanbul’daki 
beş pansiyonlu ilkokuldan biri olan okulda, 
köyün çocukları gündüzlü okumuş, yatı-
lı kısmı ise paralı ve parasız olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır. Üç yönetici tarafından 
idare edilen okulda, 10’dan fazla öğretmen 
görev yapmıştır. Okulda kız çocuklarına, 
erkek çocuklarına ve öğretmenlere olmak 
üzere üç ayrı yatakhane kurulmuştur. Yatılı 
kalan ve ailesi olmayan öğrencilerin banyo, 
temizlik ve elbise gibi ihtiyaçlarını karşıla-
yan gönüllü anneler de vardır. Öğrenciler 
‘grazit’ denilen gri renkte önlükler giyer-
ken, her çocuğun lacivert bir takımı, pal-
tosu ve ayakkabısı vardır. Çorap dahil tüm 
kıyafetler Sümerbank, ayakkabılar ise Bey-
koz Fabrikası tarafından üretilmiştir.

Yatılı bölümünde 1939 Erzincan depre-
mi ile gelen çocukları da barındıran Kağıt-
hane 3. Pansiyonlu İlkokulu, aynı zamanda 
ünlü şair Adnan Özyaşçıner’in de mezun 
olduğu ilkokuldur. Gecekondulaşma ile 
birlikte giderek artan nüfus ve öğrenci sa-
yısı nedeniyle 1951’li yıllarda okulda önce 
yatılılık kaldırılmış, sonrasında ise ikili, 
ardından üçlü eğitime geçilmiştir. 4 Şubat 
1983 tarihli bir kararla da okulun adı Ka-
ğıthane Merkez İlkokulu olarak değiştiril-
miştir. 

Mektep binası esnafa bırakılıyor
Kağıthane 3. Pansiyonlu İlkokulu ile 

birlikte Sıbyan Mektebi binası da 1955-
60’a kadar eğitim amaçlı olarak kullanıl-
mıştır. O tarihten sonra eski binanın üst katı 
belediye nikâh dairesi, alt katı ise postane 
ve kasap olarak kullanılmış; bitişiğindeki 
yan binada ise fırın açılmıştır. Eski binanın 
postane olarak kullanılan alt katı, daha son-
ra jandarma karakolu, itfaiye binası olarak 
kullanılırken, üst kat ise belediye personel 
müdürlüğü ve yazı işleri müdürlüğü olarak 
kullanılmıştır. Kamu birimleri binadan çı-
kınca yerlerini esnaflar almış, 1980’lere 
kadar kullanılan fırından sonra bu bölümün 
tam önüne denk gelecek şekilde bir dükkan 
yaptırılmıştır. Binanın fırın olan bölümünü 
örtecek şekilde inşa edilen bu işgal dükkan; 
çiçekçi, kuruyemişçi ve video müzik kase-
ti satan bir dükkana dönüşmüştür. 1998’e 
kadar aktif olarak kullanılan bina, esnaflar 
çıkarılınca boş ve bakımsız kalmaya başla-
mış, binanın tamamen yıkılıp kaldırılması 
yönündeki baskılar artmıştır. 

Cami derneğindeki bazı yöneticiler ve 
civar esnaftan bazıları, cami bahçesinde bu-
lunan umumi tuvaletlerin daha büyük inşa 
edilerek, gelirinin de camiye bırakılmasını 
talep etmiştir. Bu talep ilçe belediyesince 
de uygun görülmüş ve yıkım çalışmaları 
başlatılmıştır. Fırın bölümünün önündeki 
işgal dükkan ve tabelalar kaldırılınca, or-

taya çıkan arkadaki yapının aslında Daye 
Hatun Sıbyan Mektebi binası olduğu an-
laşılmıştır. Bunun üzerine yıkım durdurul-
muş ve sadece bina önündeki işgal yapılar 
kaldırılmıştır. Mülkiyet araştırması hemen 
yapılan binanın İstanbul Belediyesi’ne ait 
olduğu ortaya çıkmıştır.

Yeniden keşfedilen Daye Hatun 
Sıbyan Mektebi
Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan 

sonra, Daye Hatun Sıbyan Mektebi binası-
nın restorasyonuna başlanması, çalışmanın 
Kağıthane Belediyesi’nin ‘’Şehir  Müzesi’’ 
projesine uygun olarak tasarlanması karar-
laştırılmıştır. ‘‘Kağıthane Sıbyan Mektebi 
Semt Konağı Amaçlı Restorasyon ve Daye 
Hatun Camii Çevre Düzenleme Projesi’’ 
olarak yapılan çalışma, 5 Eylül 2002 tari-
hinde İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabi-
at Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 
onaylanmıştır.

Proje çerçevesinde inşaat çalışmaları-
nın başlaması oldukça gecikmiş, bu süre 
zarfında ise binanın tarihçesi Kağıthane 
Belediyesi tarafından ‘‘Daye Hatun Sıb-
yan Mektebi Kağıthane’’ adıyla Temmuz 
2007’de kitaplaştırılmıştır. Yaklaşık beş yıl 
bir aranın ardından restorasyon çalışması, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

ihale edilmiştir. 
 Restorasyon çalışmasının bitmesiyle 

Kağıthane Sıbyan Mektebi binası, Kağıt-
hane Müzesi ve Kütüphanesi olarak ye-
niden hayata dönmüştür. Kağıthane ilçe 
merkezi düzenleme çalışmalarında önem-

li bir köşe taşı durumunda olan Kağıthane 
Sıbyan Mektebi binası, yeni bir bahçeye 
kavuşmuş; Daye Hatun Camii ile olan 
yaklaşık beş asırlık geçmişi sonrası yeni-
den buluşarak kendine has bir merkez ha-
line gelmiştir.

Daye Hatun Sıbyan Mektebi, 
Tarihe Tanıklık Etmeye 

Devam Ediyor

1
5
3
0

Kanuni Sultan Süleyman’ın şeh-
zadesi Mehmet’in süt annesi 
Daye Hatun tarafından Kağıt-

hane Köyü’ne 1530’larda bir mescit, 
bir hamam ve bir de okul yaptırılır. 
Mütevazı bir külliye olarak adlandırı-
labilecek bu yapılardan mescit, Daye 
Hatun Camii olarak hala ayaktadır. 
Ancak Daye Hatun tarafından yaptırı-
lan hamam, mescit kadar şanslı olama-
mıştır. Evliya Çelebi’nin ve Kağıthane 
yaşlılarının övgüyle bahsettiği hamam, 
maalesef günümüze ulaşamamıştır. 

Kağıthane Köyü’nün meydanında 
bulunan Daye Hatun Mektebi, burada 
gerçekleştirilen bir çok etkinliğe de 
tanıklık etmiştir. 1960’ların ikinci ya-
rısına kadar bütün resmi törenler, okul 
müsamereleri, Toprak Bayramı kut-
lamaları,  büyükbaş hayvan güzellik 
yarışmaları bu meydanda yapılmış ve 
yine hayvan pazarı da bu meydana ku-
rulmuştur. 

Artan nüfusla birlikte çoğalan
mektep binaları 
Birbirine bitişik iki ayrı binadan 

oluşan Sıbyan Mektebi’nin günümü-
ze gelebilmiş yapısı, 1860’lı yıllara 
dayanmaktadır. 1891 tarihli mektep 
fotoğrafına bakıldığında binanın iki 
ayrı bölümden oluştuğu görülmekte-
dir. Binanın sol kısmını oluşturan ve 
diğerlerine göre daha yüksek olan bina 
daha gençtir ve ihtiyaç nedeniyle son-
radan yaptırılmıştır. Bu ikili özellikteki 
Sıbyan Mektebi, 1920’lere kadar Ka-

ğıthane Köyü’nün çocuklarına eğitim 
vermek için yeterliydi. Ancak Kırım ve 
Balkanlar’dan gelen göçmenlerin köye 
yerleşmesiyle birlikte, köy nüfusu art-
tığı için ihtiyacı karşılamakta zorlanan 
mektebe bir bina daha eklenir. Yeni 
binanın eklenmesiyle birlikte ilk üç sı-
nıfı Daye Hatun Sıbyan Mektebi’nde 
okuyan öğrenciler, son iki sınıfı ve din 
derslerini yeni binada okumaya başla-
mıştır. 

Eğitimin sabah 08.30-09.00 arası 
başladığı mektepte, 12.00’de öğle ara-
sı verilmiş, 13.30’da yeniden başlayan 
eğitim 15.30’a kadar devam etmiştir. 
1930’larda Türkçe Alfabe, hendese ve 
tabiat bilgisi dersleri okutulan Daye 
Hatun Sıbyan Mektebi’nin üst katında, 
önceleri üç sınıf, ve öğretmenler odası 
bulunmaktaydı. Mektebin alt katında 
ise hademenin kaldığı oda, tuvalet ve 
taşlık bölümü vardır. Binanın tam karşı-
sında meydanın orta yerine hayvanların 
su ihtiyacını gidermek için kurulmuş 
mermer yalaklar kuruludur. 1930’larda 
kız erkek karışık olmak üzere yaklaşık 
26 kişilik bir öğrenci grubu binada eği-
tim görmekteydi. 

1934 yılında Kağıthane Köyü’nde 
büyük bir yangın çıkmış, köyün Ro-
man Mahallesi neredeyse tamamen 
yanmıştır. Yangının ardından Romanlar 
köyü terk etmiş, köyde ortaya çıkan boş 
alanlarının uygun bölümünde, dönemin 
muhtarı İsmail Hakkı Durak’ın girişim-
leriyle 1604 metrekarelik yeni bir köy 
okulu inşa edilmiştir. 

Mektep önünde tören (1950’ler)

Mektep binaları (1998)

Kağıthane Sıbyan Mektebi (1890-1891) Daye Hatun Sıbyan Mektebi (2010)

Üst salonAlt salon

Mektep binası’nın en eski hali  (2007)
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CEMİL MERİÇ
Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, Ka-

ğıthane Şehir Müzesi’nde “13 Ha-
ziran Cemil Meriç’in ölüm yıldö-

nümü” nedeniyle düzenlenen programda; 
“Cemil Meriç’i anmaktan ziyade anlamak 
lazım” diyerek, ülkemizde bu büyük fikir 
adamının yeterince tanıtılamadığını söyle-
yerek konuşmasına başladı. 

Cemil Meriç’in eser ve fikirleriyle zi-
hinsel devrimin öncülüğünü yaptığını söy-
leyen yazar Yusuf Kaplan, “Cemil Meriç, 
Türkiye’de zihinsel devrimi gerçekleştir-
miş bir ilim adamıdır. Medeniyetleri öncü 
kuşaklar yapar. Cemil Meriç de bu toplu-
ma yön vermek için yol feneri vazifesini 
üstlenmiş, kendisini bu yola adamıştır” 
dedi. 

Zihinsel Devrimin Öncüsü
Cemil Meriç’in önümüzde yeni kori-

dorlar açan bir fikir işçisi olduğunu vur-
gulayan Kaplan, onun en önemli eserlerini 
görme yeteneğini kaybettikten sonra kale-
me aldığını söyledi. ‘‘Cemil Meriç’in kalp 
gözü açılmıştı. Artık kavramların köküne 
kadar inerek arkeolojik kazılar yapar gibi 
titizlikle fikirlerini kaleme alıyordu ” diyen 
Kaplan, aynı zamanda Meriç’in bir şair ol-
duğunu ve dizelerinde özle sözün uyum 
içinde buluştuğunu söyledi. 

Şehir Müzesi’ndeki programa Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı 
sıra; Başkan Yardımcısı Mustafa Oğuz 
Toktekin, Esnaf Odaları Başkanı Ömer 

Osmanoğlu, belediye meclis üyeleri, birim 
müdürleri ve vatandaşlar da katıldı. Prog-
ram sonunda Başkan Kılıç, Cemil Meriç 
gibi önemli bir şahsiyeti daha yakından ta-
nıma fırsatı sağlayan Gazeteci Yazar Yusuf 
Kaplan’a teşekkür ederek, plaket takdim 
etti. 

Cemil Meriç’in Engel
Tanımayan Hikâyesi 
Cemil Meriç Balkan Savaşı sırasın-

da Yunanistan’dan göçen bir ailenin ço-
cuğu olarak 12 Aralık 1916’da Hatay 
Reyhanlı’da doğan Cemil Meriç, Fransız 
idaresindeki Hatay’da Fransız eğitim siste-
mi uygulayan Antakya Sultanisi’nde oku-
du. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nahiye 
müdürlüğü, Tercüme kaleminde reis mua-
vinliği yaptı. 

1940’da İstanbul Üniversitesi’ne gi-
rip Fransız Dili ve Edebiyatı öğrenimi 
gördü. 1942 ve 45 yılları arasında Elazığ 
Lisesi’nde, 1952 ve 54 yılları arasında ise 
İstanbul’da Fransızca öğretmeni olarak 
çalıştı. Daha sonra İstanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi’nde yabancı diller 
okutmanlığı görevinde bulundu. Sosyo-
loji bölümünde dersler verdi. Mükemmel 
düzeyde Fransızca okuyup yazan Meriç, 
İngilizceyi anlıyor, Arapçayı, kendi ifade-
siyle, “söküyor”du. 

1955’de gözlerindeki miyobunun art-
ması sonucu görmez oldu, ama olağan üstü 
çalışma ve üretme temposu düşmedi. Tale-

belerinin yardımıyla çalışmalarını ölümü-
ne kadar sürdürdü. 1974 yılında İstanbul 
Üniversitesi’nden emekli oldu ve yıllarının 
birikimini ard arda kitaplaştırmaya girişti. 
1984’te, önce beyin kanaması, ardından felç 
geçirdi. 13 Haziran 1987 günü, kendisini 
yatağa mahkûm eden uzunca bir hastalıktan 
sonra, 71 yaşında yaşama gözlerini yumdu 
ve Karacaahmet Mezarlığı’na eşinin yanına 
defnedildi. 

‘‘Kimim ben?  
Hayatını, Türk irfanına adayan,  
Münzevi ve mütecessis bir fikir isçisi.’’ 
Cemil Meriç, Jurnal,18 Haziran1974

     
Cemil Meriç’in ilk yazısı Hatay’da 

Yeni Gün Gazetesi’nde çıktı (1928). 

Sonra Yirminci Asır, Yeni İnsan, 
Türk Edebiyatı, Yeni Devir, Pınar, 
Doğuş ve Edebiyat dergilerinde ya-
zılar yazdı. Hisar dergisinde “Fildişi 
Kuleden” başlığıyla sürekli deneme-
ler yazdı. Meriç, gençlik yıllarında 
Fransızcadan tercümeye başladı. Ha-
nore de Balzac ve Victor Hugo’dan 
yaptığı tercümelerle kuvvetli bir mü-
tercim olduğunu gösterdi. Bati mede-
niyetinin temelini araştırdı. Dil mese-
leleri üzerinde önemle durdu. Dilin, 
bir milletin özü olduğunu savundu 
ve sansüre, anarşik edebiyata şiddetle 
karşı çıktı. 

Kağıthane’de Cemil Meriç’in is-
mini taşıyan bir ilköğretim okulu da 
bulunmaktadır. 

Engel Tanımayan Mücadele Adamı
Kağıthane’de Hasbahçe Söyleşileri 15 Haziran Cuma günü Gazeteci Yazar Yusuf 
Kaplan’ın engel tanımayan mücadele adamı Cemil Meriç’i anlatmasıyla devam etti. 

Mimari Dehamız Prof. Cansever Yad Edildi
Kağıthane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu “Hasbahçe Söyleşileri 2012” 
etkinliği, Mimari Dehamız Prof. Dr. Turgut Cansever’i anma programıyla tamamlandı. Katılımcılar son dev-
rin usta mimari Turgut Cansever’i,  Edebiyatçı Yazar Mehmet Nuri Yardım’ın akıcı üslubundan dinledi. 

22 Şubat 2009 yılında 88 yaşında 
aramızdan ayrılan son devrin 
büyük mimarı, şehir plancısı 

ve düşünür Prof. Dr. Turgut Cansever, 
ölümünün 3. yılında Kağıthane’de düzen-
lenen programla anıldı. Mimari dehamı-
zın tüm yönleriyle anlatıldığı programa; 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin, Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürü Sedat Bika, 

Fen İşleri Müdürü Hüseyin Ayrılmak, 
Özel Kalem Müdürü Levent Dirice ve 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili 
Nurettin İstanbullu ve vatandaşlar katıldı. 

Konuşmacı Mehmet Nuri Yardım, 
Turgut Cansever’in son zamanlarda yeti-
şen Osmanlı aşığı büyük bir mimar oldu-
ğunu ve Mimar Sinan’ı kendisine örnek 
aldığını söyleyerek konuşmasına başladı. 
Cansever’in Osmanlı şehir yapılanma-
sının günümüz şehircilik planlarında da 
uygulanabileceğini düşündüğünü söyle-
yen Yardım, Cansever’in komşuluk iliş-
kilerini olumsuz yönde etkileyen yüksek 
yapılanmalara da karşı olduğunu ifade 
etti.

Osmanlılar zamanında evlerin bahçe 
duvarlarıyla çevrili, yeşillik ve çiçekler-
le donanmış bir alana sahip olduğunu, 
kapı tokmaklarının dahi ince bir anla-
yışla düzenlendiğini ifade eden Mehmet 

Nuri Yardım, küçük ve büyük kapı tok-
mağının çıkardığı farklı seslerden hane 
sahibinin, gelen kişilerin konumlarını 
anlayarak ortama çeki düzen verdiğini 
söyledi. Nuri Yardım, dünyaya gelme-
miş nesillere de hizmet edecek bir çevre-
nin kaygısını taşıyan Turgut Cansever’in 
düşünce tarzının hepimize örnek olması 
gerektiğini söyleyerek konuşmasını son-
landırdı. 

‘‘Bilge Mimar’’ olarak da anılan Tur-
gut Cansever, dünyada üç kez Ağa Han 
Mimarlık Ödülü’nü almış tek mimardır. 
Kent, imar ve koruma alanlarında pek 
çok görev alan Cansever’in tasarımla-
rı arasında, Türk Tarih Kurumu Binası, 
Sadullah Paşa Yalısı, Sualtı Arkeoloji 
Enstitüsü ve Beyazıt Meydanı da yer al-
maktadır. Turgut Cansever ayrıca Türki-
ye’deki ilk sanat tarihi doktora tezinin de 
sahibidir.

Turgut Cansever, Türk mimarisinin 
tarihsel kökleri ile bağlantılarını kopar-
madan çağdaş çizgiyi yakalayabilmiş 
ender mimarlardan biridir. Eserlerinde bu 
sürekliliği yakalamak adına biçimsel tek-
rarlar yapmak yerine özgün yorumları ön 
plana çıkarmıştır. Cansever’in kentler ve 
gelişim sorunları üzerine yaptığı çalışma-
lar, mimar gözüyle kentlere bakışın öne-
minin vurgulaması açısından bugünün 
şehirlerini planlayanlara da yol gösterici 
niteliktedir. 

Yazar, program sonunda Fazlı Kılıç’a 
imzalı kitaplarını hediye ederken Baş-
kan da Mehmet Nuri Yardım’a  Plaket 
ve “Kağıthane Tarih Envanteri” kaynak 
kitabını takdim etti.

Çocukluğunda başlayan bir 
hayal ile yola çıkan ve 
25 yıldır diorama yapan, 

15 yıldır ise savaşlara ait tarihi 
parçalar toplayan Çuhadaroğlu 
Holding CEO’su Nejat Çuhada-
roğlu, son yıllarda da Osmanlı 
Dönemi’ne yoğunlaştı. 12 Ni-
san-6 Haziran 2012 tarihleri 
arasında Yıldız Sarayı Mabeyn 
Köşkü’nde “Yaşayan, Savaşan 
Osmanlı ve Dioramaları” adlı 
bir sergisi açan, dünyanın sa-
yılı maket, diorama ve savaş 

malzemeleri koleksi-
yonerlerinden Nejat 
Çuhadaroğlu’nun ser-

gisi 15.000 kişi tarafın-
dan ziyaret edildi.  

Dünyada bu kon-
septe sergi hazırla-

yan tek kişi olma özel-
liği taşıyan Nejat 

Çuhadaroğlu’nun 
sergisinde ‘‘tari-
hi askeri olay-
lar’’ konsep-
tiyle Osman-
lı İmparator-
luğu dönemi, 
İstanbul’un 
Fethi, Kı-
rım, Plevne, I. 
Dünya Savaşı 

( Ç a n a k k a l e , 
Kafkas, Gelibolu, 
Galiçya ve Orta Doğu 
Cepheleri) ve Kurtuluş 

Savaşı’nın önemli tarihsel olay-
ları hem maketlerle, hem de ori-
jinal boyutları ve malzemeleriyle 
kullanılmış mankenler ve can-
landırmalarla sergilendi. Bun-
ların yanı sıra Çuhadaroğlu’nun 
kişisel koleksiyonunda; asker 
giysilerinden silahlara, madal-
yonlardan bayraklara, mataralar-
dan askeri araçlara ve fotoğraf-
lara kadar dönemlerini yansıtan 
pek çok değerli objeyi görmek 
de mümkün oldu.

Avrupa Birliği Bakanı ve Baş 
Müzakereci Egemen Bağış’ın hi-
mayelerinde ve Kültür ve Turizm 

Bakanı Ertuğrul Günay’ın 
ev sahipliğiyle açılan sergi; 

tarih severler, tarihle yeni tanı-
şanlar, koleksiyonerler, maket 
meraklıları, öğretim üyeleri, öğ-
renciler ve daha pek çok kişi için 
önemli bir kaynak oluşturdu. 

Ailesinin sanata yatkın oldu-
ğunu her seferinde dile getiren 

Nejat Çuhadaroğlu, 
Yıldız Sara-

yı Mabeyn 
Köşkü’nde 
a ç t ı ğ ı 
s e r g i d e 
1453’ten 
1 9 2 3 ’ e 
kadar olan 

dönemi ele 
aldı. Bu dö-

nemlerin tarih 
açısından önemini 

vurgulayan Çuhadaroğ-
lu, Osmanlı ve Türk tarihini de 
çok yakından takip ettiğini, tari-
he dair olaylarla ilgili inceleme-
leri okuduğunu dile getirdi.  

Müze yakında Çağlayan’da
Koleksiyona ait parçaları 

toplarken çok zorlandığını ifade 
eden Çuhadaroğlu “Kıyafetler ve 
üniformalar ülkemizde hiç değer 
görmemiş. Bu yüzden eserlerin 
çocuğunu yurtdışından antikacı-
lardan ve müzayedelerekatılarak 
toplama fırsatı buldum. Tabii 
Türkiye’deki antikacıları da kü-
çümsememek gerek. Bu noktada 
Türkiye’de Çukurcuma, 
Kadıköy Antikacılar 
Bölgesi ve Kapalı Çarşı 
çok önemli rol oynuyor” 

dedi. Genel olarak savaşlara il-
gisi olduğunu söyleyen Çuhada-
roğlu, düşüncelerini şu sözlerle 
ifade etti: “Savaşlar içinde baş-
langıçları, sonları, aşkı, nefreti, 
huzuru, zaferi, kısacası yaşama 

dair ne varsa hepsini 
içinde barındıran 
bir süreçtir.”

Koleksiyonerliği tam anla-
mıyla yapan nadir kişilerden biri 
olan Nejat Çuhadaroğlu, şimdilik 
Çağlayan’daki mevcut holding 
binasının geçici müze işlevi gö-
receğini söylerken, uzun vadede 
asıl hedefinin aslında tarihin can-
landırıldığı bir müze yaratmak 
olduğunu dile 
getirdi.

Yaşama Dair Ne Varsa 
Hepsi Savaşın İçinde

Türkiye’nin sayılı koleksiyonerlerden biri olan Çuhadaroğlu Holding CEO’su Nejat Çuhada-
roğlu, 1453 - 1923 yılları arasındaki Osmanlı Dönemi’nin sergilendiği “Yaşayan, Savaşan Os-
manlı ve Dioramaları” adlı sergiyle, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’nde tarihi yeniden canlandırdı. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Karacaahmet_Mezarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa_Han_Mimarl%C4%B1k_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa_Han_Mimarl%C4%B1k_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyaz%C4%B1t_Meydan%C4%B1
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Geçtiğimiz 2011-2012 sezonunda U-14 kategorisinde 
şampiyon olan Hamidiye Spor, bu yıl Haziran ayında 
gerçekleştirilen final maçında şampiyonluk kupasını 

kaldırarak, hem kulüplerini hem de taraftarlarını sevindirdi. 
Hamidiye Spor Kulübü Yöneticileri; ‘‘Bu başarı sadece ku-

lübümüzün değil, ailelerimizin de başarısıdır. Hiç bir zaman 
bizi yalnız bırakmayan ve devamlı destekleyen ailelerimize 
teşekkür ediyoruz” diyerek, başarılarının sırrını da paylaştılar. 

Kulüp Yönetimi ve sporcular, U–13 ve U–14 kategorile-
rinde yakaladıkları şampiyonluğu, sporcu ailelerinin de katı-
lımıyla düzenledikleri bir mangal partisi ile kutladı. Kutlama-
ya Başkan Fazlı Kılıç’ın yanı sıra; İlçe Spor Müdürü Servet 
Akgün ve Hamidiye Mahalle Muhtarı Temel Şardan da katıldı. 
Genç sporcularla tek tek ilgilenip, madalyalarını takdim eden 
Fazlı Kılıç, kulüplere yönelik desteklerinin süreceğini söyledi. 

Kulüp Yönetimi, sporcular ve aileleri, Başkan Kılıç’a 
spora vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ederken, Baş-
kan Kılıç da şampiyonluklarıyla tüm ilçeyi sevindiren genç 
futbolcuları tebrik etti. 

U-13 Kategorisinin Şampiyonu: HamidiYe SpOr
Kurulduğu günden bu yana 

üst üste başarılara imza 
atan Hamidiye Spor, U-13 
kategorisinde şampiyonlu-
ğun sahibi oldu. Şampiyon-
luklarını mangal partisi ile 
kutlayan genç futbolcuların 
sevincine, Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç da 

ortak oldu. 

2. Amatör Lig’de 
şampiyon olarak 1. 
Amatör Lig’e çıkan 

Kağıthaneli spor kulüplerden 
Örnektepe Spor, Talatpaşa 
Spor ve Yeşilce Spor, başa-
rılarını kulüp yöneticileri ve 
arkadaşlarıyla birlikte kutladı. 
Spor ve sporcuların daima ya-
nında olduğunu söyleyen ve 
onları her alanda destekleyen 
Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, sporcuların mutlu 
günlerinde de onları yal-
nız bırakmadı. 

‘‘Spor yapın, kötü alış-
kanlıklardan uzak du-
run’’

1. Amatör Lig’e 
yükselen futbol takım-
larının Sadabad Futbol 
Sahası’nda gerçekleştiri-
len kutlama törenine katı-
lan Başkan, Kılıç, amatör 
spor kulüplerine destekle-
rini her zaman sürdüreceklerini söy-
ledi. Bu kulüplerin gençleri kötü alış-
kanlıklardan uzak tutarak sağlıklı bir 
neslin yetişmesine öncülük ettiklerini 
ifade eden Kılıç, kendisinin de 50 yılı 
aşkın bir süredir Kağıthaneli olduğu-
nu vurgulayarak, çocukluğundan beri 
sporla yakından ilgilendiğini söyledi. 

Kulüp yöneticilerini ve sporcuları-
nı tebrik eden Başkan Kılıç, şampiyon 
sporculara kupalarını takdim ederek, 

madalyalarını taktı. Kulüp Başkanları 
ise, sporcularına yat gezisi düzenleye-
ceklerini ve onları altınlarla ödüllendi-
receklerini ifade ettiler.

Kutlama töreni sonunda Örnektepe 
Spor Kulübü Başkanı Bekir Sarı, Talat-
paşa Spor Kulübü Başkanı İsa Gümüş 
ve Yeşilce Spor Kulübü Başkanı Ömer 
Tüfekçi, Başkan Fazlı Kılıç’a amatör 
spor kulüplerine olan destekleri için te-
şekkür ettiler. 

Kağıthane’den 1. Amatör Lig’e 
3 ŞAmpiyon TAKım

Amatör sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Kağıthane Belediyesi, spor alanında da adından söz ettirmeye devam 
ediyor.  2. Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e çıkan Kağıthaneli üç spor kulübü, Başkan Fazlı Kılıç’ın da hazır bulunduğu törenle 
şampiyonluklarını kutladı.
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