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BU ZAFER MİLLETİN 

ESERİDİR

n   Darbe girişimine karşı kararlı bir 
şekilde ‘Dur’ diyen Kağıthaneliler-
le ‘Demokrasi Nöbeti’ tutan Refah 
Partisi Rize eski Milletvekili Şev-
ki Yılmaz,  “O, Amerika’daki kukla, 
sakın ona Fethullah demeyin, onun 
adı lanetullah” diye konuştu. u 2’DE

n   Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ta-
rafından gerçekleştirilen darbe giri-
şimini protesto etmek amacıyla Ka-
ğıthane Meydanı’ndaki demokrasi 
nöbeti tutan vatandaşlarla buluşan 
Metiner, elde edilen zaferin mille-
tin zaferi olduğunu söyledi. u 5’TE

n    ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 
Eski Başkanı İbrahim Solmaz, Ka-
ğıthane Meydanı’nda devam eden 
demokrasi nöbetine katıldı. Nöbete 
katılan vatandaşlara hitap eden Sol-
maz, Darbe Girişiminde Türkiye’de 
daha önce yaşanmamış olayların 
yaşandığını söyledi. u 4’TE

n İstanbul 2. Bölge’de görev yapan AK Partili 9 Belediye  
Başkanı, ‘Demokrasi Nöbeti’ için Taksim Meydanı’nda buluştu.   
Taksim Meydanı’nı dolduran vatandaşlara seslenen başkanlar,  

birlik ve beraberlik mesajı verdi.. u SAYFA 6’DA

HUZUR SOKAĞI Turgut YILMAZ

O Amerika’daki
KUKLA

FETÖ’NÜN GERÇEK 
YÜZÜNÜ ARTIK 

HERKES BİLİYOR

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, bir açıklama yaparak 
Kağıthanelilere yeni ulaşım yatırımlarıyla ilgili müjde verdi. 

n   Yeni metro hatları 
Kağıthane’den geçecek, bo-

ğazın altından geçecek üç 
katlı Büyük İstanbul 

Tüneli Kağıthane’den 
başlıyor, 3. Köprü yo-

lunun ilk şehir çıkı-
şı Kağıthane’den ola-

cak ve Silahtarağa – 
Ağaçlı tarihi demir-
yolu projesi çok ya-

kında başlıyor. u 13’TE

YENİ ULAŞIM YATIRIMLARI 

KAĞITHANE’YE 
DEĞER KATACAK

Kağıthane Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç

Yenikapı’da  
TARİH YAZILDI

FETÖ’nün hain darbe girişimine 

karşı destan yazan Türk milleti, 

yurdun dört bir yanında 3 haftadır 

sürdürdüğü demokrasi nöbetlerini, 

Yenikapı’da 5 milyon kadar 

kişinin katıldığı tarihi mitingle 

taçlandırdı. “Demokrasi ve 

Şehitler Mitingi”nde her görüşten 

milyonlar, tüm dünyaya birlik ve 

demokrasi dersi verdi. Mitinge 

onbinlerce Kağıthaneli katıldı.

Mitinge Kağıthaneli 

vatandaşlar da yoğun 

ilgi gösterdi. Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve AK 

Parti Kağıthane İlçe Başkanı Av. Fa-

ruk Gökkuş vatandaşların miting 

alanına ulaşabilmesi için yoğun 

çaba gösterdi. Binlerce Kağıthaneli, 

Metro hattı, otobüsler ve Sütlüce 

İskelsinden kaldırılan gemilerle 

Yenikapı’ya ulaştı. u SAYFA 8-9’DA

Taksim Nöbetinde 
9 Başkan Bir Arada
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Kıymetli Kağıthaneli Komşularım, sizleri 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 15 
Temmuz günü maruz kaldığımız darbe 

girişimi ve sonrasında yaşananlar, milletimizin 
iradesine nasıl sahip çıktığını, demokrasiye olan 
inancını ortaya koymuştur. 15 Temmuz’dan 10 
Ağustos gününe kadar Kağıthane Meydanımı-
zın yanı sıra ülkemizin tüm meydanlarında tu-
tulan demokrasi nöbetleri toplumumuzun na-
sıl bilinçli hareket ettiğini gözler önüne serdi. 

7 Ağustos tarihinde Yenikapı’da gerçekle-
şen Demokrasi ve Şehitler Mitingi milyonlar-
ca vatandaşımızın tüm dünyaya haykırışına ve-
sile oldu. Sayın cumhurbaşkanımızın davetiy-
le, AK Parti, CHP ve MHP’nin yanı sıra TBMM 
Başkanı ve Genelkurmay Başkanının da bir ara-
ya gelmesi, ülkemiz üzerinde oynanan oyunla-
ra en güzel cevap niteliği taşıyor. Özlediğimiz 
bir tabloyu Yenikapı’da görmüş olmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Türkiye bu birlikteliği hake-
diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ayrıştırıcı değil, birleştirici bir yöne-
tim anlayışıyla hareket ediyor oluşu, bu birlik 
ve beraberlik tablosunun oluşumuna zemin ha-
zırladı. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında evleri-
ne gitmeyip, meydanlarda demokrasi nöbetleri 
tutan halkımızı, özellikle Kağıthaneli Komşula-
rımı yürekten kutluyorum. 

7 Ağustos günü Kağıthane ilçemizden on-
binlerce vatandaşımız, Demokrasi ve Şehit-
ler Mitingi için Yenikapı’ya akın etti. İlçemiz-
den geçen metro hatları, toplu taşıma araçla-
rı ve Haliç’teki en yakın iskeleden onlarca ge-
miyle vatandaşlarımızın Yenikapı’ya ulaşması-
na öncülük ettik. Kağıthaneli hemşehrilerimiz 
her zaman olduğu gibi yine demokrasiye sahip 
çıktı, yine bayrağı ve milletin bölünmez bütün-
lüğünü korumak için kadın, erkek, genç, yaşlı 
her yaştan insanımız yollara çıktı. Bu birlikteli-
ğe katkı sağlayan başta AK Parti Kağıthane İlçe 
Başkanlığı olmak üzere tüm siyasi partilerimize 
teşekkür ediyorum. 

FETÖ’nün hesap edemediği bu milletimiz, 
imanını ve dirayetini ülkesi için ortaya koydu. 
Bu manzara Büyük Türkiye’nin 2023 hedefleri-
ne ulaşacağının ispatıdır. 

15 Temmuz, sayın Cumhurbaşkanımızın 
dediği gibi, “ülkemizin sadece siyasi, ekono-
mik, diplomatik saldırılarla değil, aynı zaman-
da askeri saldırılara karşı da yıkılmayacağını, 
rayından çıkarılamayacağını göstermiştir.” 

Bu vesile ile ülkemizin geleceğinin garanti-
si olan halkımıza bir kez daha teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Gazeteci - Yazar Abdurrah-
man Dilipak, Kağıthane 
Meydanı’nda demokrasi nö-

beti tutan vatandaşlarla bir araya 
geldi. Gerçekleştirilen bu direnişle 
İslam ümmetinin de kurtuluşuna ve-
sile olunduğunu ifade eden Dilipak,’’ 
Siz bu direnişinizle sadece ülkenizi 
değil, İslam ümmetinin de kurtulu-
şuna vesile oldunuz. Şuanda dünya-
nın birçok yerinde Müslümanlar aynı 
şekilde meydanlarda ve sizin için 
dua ediyorlar. Bosna’daki, Gazze’de-
ki, Somali’deki kardeşlerimiz sizleri 
selamlıyor. Dünyanın her yerindeki 
mazlum milletler sizi selamlıyorlar. 
İlk defa emperyalizm hilelerine karşı 
isyan eden bir halk var. Onlara güzel 
bir örneklik ve önderlik sergilediniz’’ 
ifadelerini kullandı

Büyük bir savaş kazanıldığını vur-
gulayan Dilipak,’’ Hesaba katmadıkla-
rı iki şey vardı. Bir Kasımpaşalının de-
liliği. Bir de sizin deliliğiniz. Tankla-
rın karşısına çıplak elleriyle çıkan bir 
halk, pabucunu alıp tanklara fırlatan 
yaşlı teyzeyi hesaba katmadılar. Bugün 

Amerika’da bir simülasyon yayınlandı. 
Türkiye’de yaşanan bu darbe girişimi 
New York’ta olsaydı ne yapardınız diye 
halka sormuşlar. Herkes sığınağa ka-
çardım, cep telefonuyla ne olup bittiği-
ni anlamaya çalışırdım, çatışma bittik-
ten sonra da güvenli bir şekilde yakın-
larıma ulaşmaya çalışırdım demişler. 
Bir tek kişi bile sizin başardığınız şeyi 
hayal bile edemiyorlar. Siz büyük bir 
savaş kazandınız’’ şeklinde konuştu.

Şehitlerin emanetlerine meydan-
larda sahip çıktıklarını belirten Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,’’ Ka-
ğıthane merkezde başlatmış olduğu-
muz demokrasiye sahip çıkma, ülke-
nin birliğine, beraberliğine, kardeşli-
ğine sahip çıkma mücadelemiz devam 
ediyor. Kağıthaneliler, komşularımız, 
kardeşlerimiz bu mücadeleye katılı-
yorlar. Her gün değişik konuklarımız 
bizlerle birlikte burada demokrasi nö-
beti tutuyorlar. Ülkemizin birlik ve be-
raberliği için nöbet tutuyorlar. Sabah-
lara kadar demokrasi nöbeti, ülkemi-
zin birlik ve beraberlik nöbeti tüm hı-
zıyla devam ediyor. ’’ diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) mensubu bir grup asker 

tarafından yapılan darbe girişimine 
tepki göstermek için günlerdir ’De-
mokrasi Nöbeti’nde 10. günü geri-
de bırakan Kağıthaneli vatandaşlar 
dik durmaya devam ediyor. Elle-
rinde Türk bayraklarıyla Kağıthane 
Meydanı’nda toplanarak nöbet tutan 
vatandaşlara; Refah Partisi Rize eski 
Milletvekili Şevki Yılmaz ve  bugüne 
dek meydanlardaki halkıyla bir arada 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç da eşlik etti. Vatandaşlarla birlikte 
’Demokrasi Nöbeti’ tutan eski mil-
letvekili  Yılmaz, yaptığı konuşmada  
"Türkiye’nin büyümesini ve güçlen-
mesini çekemeyenler, sen mi hızlı 
tren yaparsın, sen mi ordunun silahı-
nın yüzde 80’ini Türkiye’de üretirsin, 
sen mi insansız hava aracı yaparsın, 
sen mi füze yaparsın, sen mi otoban-
lar yaparsın, Sen mi kişi başına milli 

gelirin 2 bin dolara düşmüş bir top-
lumu 12 bin dolara yükseltirsin, sen 
mi yüzde bin gece faizlerini yüzde 
altılara kadar düşürerek faiz lobisine 
savaş açarsın, dediler ve ona da darbe 
yapmaya kalktılar. 17-25 Aralık darbe-
si, arkasından da 15 Temmuz darbesi. 
Ne oldu, bizim yaşımızdakiler bilir, 12 
Eylül 1980 sabahı Amerikan basını 
sabah şu mesajı geçiyordu, "Bizimki-
ler başardı. Türkiye’de bizim çocuk-
lar başardı". Ama 16 Temmuz sabahı 
aynı Avrupalı haçlı medya, "Bizim-
kiler yenildi. Bizim çocuklar yenildi" 
diye başlık attı” dedi.

Onun Adı Lanetullah
Eskiden Müslümanların şuurlan-

masına darbe yapılırdı diyerek sözle-
rini sürdüren Yılmaz, “Şimdi ise dar-
beyi gece teheccüd namazına kalkan, 
namaz kılan insanlar eliyle o ülkeye 
yapma planını yaptılar. Ama tutmadı. 
Neden ? Çünkü darbeyi yapan adam, 

yaptıran adam O, Amerika’daki kukla, 
sakın ona Fethullah demeyin, onun 
adı lanetullah” diye konuştu.

Darbe girişiminin ilk saatlerinden 
itibaren Kağıthane Meydanı’nda ve 
İstanbul’un değişik noktalarında va-
tandaşlarla bir arada olan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise "Va-
tan sevgisi imandandır. Ben sizleri 
vatan sevginizden, imanınızdan do-
layı bir kere daha kutluyorum” dedi.

O Amerika’daki
KUKLA

Darbe girişimine 
karşı kararlı bir 

şekilde ‘Dur’ diyen 
Kağıthanelilerle 

‘Demokrasi 
Nöbeti’ tutan 

Refah Partisi Rize 
eski Milletvekili 

Şevki Yılmaz,  “O, 
Amerika’daki kukla, 
sakın ona Fethullah 

demeyin, onun adı 
lanetullah” diye 

konuştu.

KAĞITHANELİLERLE 
DEMOKRASİ NÖBETİNDE

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçek-
leştirilen darbe girişimini protesto etmek amacıy-
la Kağıthane Meydanı’ndaki demokrasi nöbetine 

devam eden vatandaşlarla buluşan Milletvekili Volkan 
Bozkır, darbe girişimini sert bir dille kınadı.

Darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara inen milletin dik duruşu 
sayesinde engellendiğini belirten Bozkır, “Bu ülke, şehit-
lerinin bu topraklara akıttıkları kanlarla bugünlere gel-
di.  Bugün de bu güzel insanlar Başkomutanımızın tali-
matıyla meydanlara inerek tanklara ‘dur’ dedi. Şehitleri-
miz ve gazilerimiz var. İnsanlarımız demokrasiyi koru-
mak için sokaklara döküldü” dedi.

Bozkır, darbe girişimi karşısında herkesin birlikte 
hareket ettiğine dikkati çekerek, “Bu hususu unutmuş-
lardı. Bre gafiller. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dır. Siz nasıl böyle bir gaflete düşersiniz. 
Siz hangi cüretle böyle bir girişimde bulunursunuz” diye 
konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da dar-
beyi en sert şekilde kınayanlar arasındaydı. 
Başkan Kılıç; ’’ Fethullahçı Terör Örgütü adıyla 
devletin hayati organlarına birer virüs gibi sızmış 
ihanet şebekesi 15 Temmuz akşamı, bu milletin alın te-
riyle dişinden tırnağından arttırarak alınan silahları bu 
milletin kendisine doğrultma alçaklığını gösterdi. Tarih, 
böyle bir alçaklığı daha önce hiç yazmamıştı. Tarih bu 
darbeyi gerçekleştirenleri lanetle anarken, bu darbeye 
karşı dur diyen aziz milletimizi her zaman kahramanlık-
la yazacaktır’’ dedi. Başkan Kılıç vatandaşlardan, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek ikinci bir talimata kadar 
demokrasi nöbetine devam etmelerini istedi.  

Eski Avrupa 
Birliği Bakanı ve 

Başmüzakereci 
Volkan Bozkır, 

Kağıthane 
Meydanı’nda 
devam eden 

demokrasi 
nöbetine  

katılarak halka 
hitap etti.

VOLKAN BOZKIR’DAN
DARBEYE SERT TEPKİ

GAZETECİ DİLİPAK
Gazeteci-Yazar 
Abdurrahman 

Dilipak, 
Kağıthane 

Meydanı’nda 
demokrasi 

nöbeti tutan 
vatandaşlara 

seslendi.

Bem Bir Sen 6 Nolu Şube Yönetim Kurulu adına Sedat Bika ve  
Hizmet İş Sendikası adına Aytekin Akpınar Demokrasi Nöbetindeydi.
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Nöbete katılan vatandaşlara hitap eden 
İbrahim Solmaz, 15 Temmuz Darbe 
Girişimi sırasında Türkiye’de daha önce 

yaşanmamış olayların yaşandığını söyledi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçek 

yüzünün herkes tarafından görüldüğüne dikka-
ti çeken Solmaz, “Biz biliyorduk ama artık her-
kes biliyor. O gece asker kılıklı teröristleri mille-
tin önüne dizdiler. Bunlar bunu din kisvesi al-
tında yapıyorlar” dedi.

Solmaz, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mil-
letin dik duruşu sayesinde engellendiğini kay-
detti. Kağıthane Belediyesi’nin ev sahipliğin-
de gerçekleştirilen demokrasi nöbetinde Bele-

diye Başkanı Fazlı Kılıç da yer alarak 15 Tem-
muz’daki darbe girişimine karşı halkın tutumu-
nu değerlendirdi. Başkan Kılıç; ‘’ Necip milleti-
miz yine tarihte olduğu gibi bu zorluğun üste-
sinden gelmede çareyi birlik ve beraberlikte bul-
du. Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla mil-
yonlar; sayın cumhurbaşkanımızın çağrısı, ar-
dından sayın başbakanımızın kararlı tavrıyla so-
kağa inerek vatanına, demokrasiye ve geleceği-
ne sahip çıktı. Kazanan elbette ki sadece Türkiye 
değil; kazanan tüm İslam alemi, kazanan dünya-
nın mazlumları, kimsesizleri oldu. Çünkü mil-
letimiz İslam’ın yüceltilmesinde, mazlumlara ve 
kimsesizlere sahip çıkmada tarihten bugüne her 
zaman en ön safta yer aldı.’’ diye konuştu.

ŞEHiTLERiMiZ 
duALArLA AnILdI

Bu kapsamda Kağıthane’de düzenlenen mevlid progra-
mında Fethullahçı Terör Örgütü tarafından şehit edilen 
vatandaşlar için dualar okundu. Programda, darbe gecesi 

şehit olan Kağıthaneli vatandaşların aileleri de katıldı. Mevlidin 
ardındansa vatandaşlar demokrasi nöbetini tuttu. Demokra-
si nöbetine katılan, darbe girişimi gecesi kamyonuyla Taksim 
Meydan’a çıkan Şerife Boz’a Kağıthane Belediyesi tarafından he-
diye takdim edildi.

Vatandaşlar Şerife Boz’u tebrik etti
Kamyonuyla Taksim Meydanı’na çıkan ve yaptığı bu eylem-

le Başbakan Binali Yıldırım’ı duygulandıran 50 yaşındaki Şerife 
Boz’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şerife Boz ile bol bol fo-
toğraf çektiren vatandaşlar kendisini tebrik etti. Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından hediye takdim edilen Şeri-
fe Boz: “Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrı yapması üzerine bu-
radayız. Bayrağımızın altında toprağımıza, vatanımıza, milleti-
mize sahip çıkmak için buradayız. Bütün şehitlerimize Allah’tan 
rahmet kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum “dedi.

Meydanda açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç ise: “Şehitlerimiz için mevlid okuttuk. Onlara tekrar dua et-
tik. 24 saat dua ediyoruz. Şehit ailelerimizle birlikte bütün Kağıt-
haneliler olarak bir araya geldik. Demokrasi nöbeti tutulurken ve 
meydanlar doldurulurken tanklara karşı mücadele edilirken kam-
yonuyla meydanlara çıkan Şerife ablayla beraber burada olduk. 15 
Temmuz gecesi halk sadece darbe yapanlara değil, tüm dünyaya 
büyük bir ders verdi. Türkiye’nin hiçbir dayatmaya ve korkutma-
ya baş eğmeyeceğini gösterdi. Cumhurbaşkanımızdan talimat ge-
lene kadar meydanlardaki nöbetimizi sürdüreceğiz’’ dedi.

15 Temmuz darbe girişimin  
ardından tüm yurtta  

demokrasi nöbeti tutuldu. 
Nöbet esnasında tüm 

şehitler için dualar edildi.

FETÖ’NÜN GERÇEK 
YÜZÜNÜ ARTIK 

HERKES BİLİYOR
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Eski Başkanı İbrahim Solmaz, 

Kağıthane Meydanı’nda devam eden demokrasi nöbetine katıldı.

Kağıthane’deki 
demokrasi 
nöbetlerine halkın 
yanı sıra birçok 
milletvekili, 
sivil toplum 
kuruluşlarının 
temsilcileri, gazeteci 
ve sanatçılar da 
yoğun ilgi gösterdi.

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 

personeli 15 Temmuz gecesi yaşanan dar-

be girişimi sırasında önemli bir sınav ver-

di. O gece acil koduyla göreve çağırılan tüm per-

sonel, sivil olarak meydanlara çıktı ve İstanbul’da 

püskürtülen darbe girişiminin sembolü olan Ka-

ğıthane Halkı ile beraber milli iradeye sahip çıktı. 

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gece-

si ve sonrasında gerçekleşen demokrasi nöbetle-

ri sırasında büyük fedakarlık örneği göstererek 

çalışmalarını sürdüren Kağıthane Belediyesi Za-

bıta Ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz 

Toktekin’in başkanlığında düzenlenen teşekkür 

toplantısında bir araya geldi. 

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Toktekin 

toplantıda hitap ettiği zabıta personeline, darbe gi-

rişimi gecesinde ve sonrasında yaşananları anlattı. 

Toktekin: Kağıthane o gece 6 ayrı noktada 

ülkenin kaderini etkiledi...

Kağıthane Halkı’nın darbe gecesinde Sayın 

Cumhurbaşkanı’nın sokağa çıkma davetine ica-

bet ettiğini söyleyen Oğuz Toktekin, 6 ayrı nok-

tada Kağıthanelilerin ülkenin kaderine etki etti-

ğini söyledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bo-

ğaziçi (15 Temmuz Şehitler) Köprüsü, AKOM, 

Hasdal Kışlası, Atatürk Havalimanı ve AK Par-

ti İstanbul İl Başkanlığı binasının, büyük oranda 

Kağıthaneliler tarafından kuşatılarak darbecilere 

karşı mücadele verildiğini ifade eden Toktekin, 

zabıta personeli başta olmak üzere tüm belediye 

çalışanlarına ve Kağıthane Halkı’na teşekkür etti. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
tarafından gerçekleştirilen darbe 

girişimini protesto etmek amacıyla 
Kağıthane Meydanı’ndaki demokra-
si nöbetine devam eden vatandaşlar-
la buluşan Metiner, elde edilen zafe-
rin milletin zaferi olduğunu söyledi.

FETÖ’yle mücadelenin, bütün 
unsurlarının devletten temizlenene 
kadar süreceğini dile getiren Meti-
ner, “Biz sizlere layık olmaya çalışa-
cağız. Bugün karşınızda cumhur-
başkanı, başbakan, bakan, milletve-
kili ve belediye başkanı sıfatıyla bu-
lunuyorsak, Allah’tan sonra sizin sa-
yenizdedir. Sizin kıymetinizi bilmez-
sek, sizi başımıza taç etmezsek ya-
zıklar olsun bize. Allah’ı gücendir-
miş oluruz” dedi.

Metiner, milletin darbe girişi-
mi esnasında dik ve kararlı durdu-
ğunu hatırlatarak, “Allah bizimle be-
raber olduğu sürece, Rabbimizi gü-
cendirecek işler yapmadığımız süre-
ce, milletimizin sevgisine layık oldu-
ğumuz sürece; hiçbir tank, top, savaş 

uçağı, Pensilvanya’daki iblis ve o ibli-
sin iplerini ellerinde tutan yeryüzü-
nün devletleri, güçleri asla bize diz 
çöktüremeyecektir” diye konuştu.

Demokrasi nöbetlinde konu-
şan Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç ise şunları dile getirdi:

‘’ Milyonlarca insan, cumhur-
başkanımızın çağrısı, ardından baş-
bakanımızın kararlı tavrıyla soka-
ğa inerek vatanına, demokrasiye ve 
geleceğine sahip çıktı. Kazanan el-
bette ki sadece Türkiye değil; kaza-
nan tüm İslam alemi, kazanan dün-
yanın mazlumları, kimsesizleri oldu. 
Çünkü milletimiz İslam’ın yüceltil-
mesinde, mazlumlara ve kimsesiz-
lere sahip çıkmada tarihten bugüne 
her zaman en ön safta yer aldı. Ülke-
si ve geleceği için canını ortaya ko-
yan, daha ilk dakikalardan itibaren 
bizimle birlikte köprülere, havali-
manlarına, meydanlara koşan başta 
Kağıthaneliler olmak üzere tüm va-
tandaşlarımıza ayrıca teşekkürlerimi 
sunarım.’’

Kağıthane Zabıtası 
o gece en öndeydi

Kağıthane 

Belediyesi Zabıta 

Müdürlüğü 
ekipleri, 15 

Temmuz gecesi 

ve sonrasında 

büyük bir sınav 

verdi. Zabıta 

milli iradeye 

sahip çıktı.

BU ZAFER MİLLETİN ESERİDİR
AK Parti İstanbul Milletvekili 

Mehmet Metiner, Kağıthane 
Meydanı’nda devam eden 

demokrasi nöbetine katıldı.

”KABE İMAMI O GECE 
TÜRKİYE İÇİN  
ALLAH’A YALVARDI”

FETÖ’nün kanlı darbe girişiminin 
ardından tüm yurtta devam eden 

demokrasi nöbetleri Kağıthane’de de 
her geçen gün artan bir kalabalıkla tu-
tuldu. Binlerce Kağıthaneli günün belli 
saatinde Kâğıthane Meydanı’nda top-
lanarak gecenin geç saatlerine kadar 
demokrasi nöbeti tutu.

Kağıthane’deki demokrasi nöbetleri-
ne halkın yanı sıra birçok milletvekili, si-
vil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ga-
zeteci ve sanatçılar da yoğun ilgi gösterdi. 
Diriliş Postası yazarlarından Gazeteci Mü-
mine Bucak da demokrasi nöbetlerine ka-
tılan isimler arasındaydı. Gazeteci Bucak 

burada yaptığı konuşmasında tarihte ya-
şanan olaylar ışığında 15 temmuz darbe 
girişimini değerlendirdi.

Konuşmasında Kağıthanelilere de-
mokrasi nöbetlerine yoğun katılım gös-
terdikleri için teşekkür eden Bucak, tarih-
ten birçok dersler alındığını belirtti ve ‘’ 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan dik duruşuyla onlara unutamayacak-
ları bir ders verdi. İki milyar Müslümanın 
Türkiye üzerinde duası var. Kabe imamı 
Türkiye için o gece Allah’a yalvardı. Allah 
da hainlerin tüm oyunlarını boşa çıkardı. 
Sayenizde Erdoğan’ı alamadılar. Direnişin 
kutlu olsun Kağıthane’’ dedi.



İstanbul Avrupa Yakası’nda görev yapan ve  9 

ilçenin AK Partili belediye başkanIarı Taksim 

Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutan binlerce 

vatandaşla bir araya geldi. Meydana kurulan plat-

forma çıkan  Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Eyüp 

Belediye Başkanı Remzi Aydın, Esenler Belediye Baş-

kanı Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 

Hasan Tahsin Usta, Sultangazi Belediye Başkanı Ca-

hit Altunay, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve 

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner sırayla 

halka hitap etti.
Demokrasi nöbetine destek veren belediye baş-

kanları adına açılış konuşmasını Beyoğlu Belediye 

Başkanı Ahmet Misbah Demircan yaptı. Başkan De-

mircan, ’ Vatan meydanlardır diyenler burada. İlk 

günden bugüne gerçekten bütün hikâyeleri biliyo-

ruz, duyduk, işittik. İnsanımız hangi siyasi partiden 

olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, reisi 

cumhurumuz başkomutanımızın çağrısından sonra 

nasıl bir direniş gösterdiğini hep birlikte gördük, ya-

şadık’’ dedi.
Açılış konuşmasından sonra diğer belediye baş-

kanları sırayla  vatandaşlara hitap etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 

“Sizler tarih yazdınız, yazmaya devam ediyorsunuz. 

15 Temmuz gecesi darbeye dur demek için meydan-

lara koşan göğsünü mermilere siper ederek meydan-

lara koşan o güzel ayaklarınızdan öpüyorum.’dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,’’Bu birlik-

teliğimiz Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak . Şehit-

lerimizin emanetleri olan bu meydanlara sahip çıkı-

yoruz. Şehitlerimize layık bir şekilde sahip çıktığınız 

için bir kere daha sizleri kutluyoruz. Bu birliktelikle-

rimiz Türkiye’nin geleceğine daha fazla ışık tutacak, 

daha güçlü daha büyük bir Türkiye oluşmasında ve-

sile olacak’’ ifadelerini kullandı

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ’’Mübarek 

bir duruş sergiliyorsunuz. Sizler burada bulunmakla 

geçmişinize sahip çıkıyorsunuz. Geleceğinize sahip 

çıkıyorsunuz. Vatanınıza, milletinize, devletinize sa-

hip çıkıyorsunuz. Mübarek bir duruş sergiliyorsunuz. 

Nöbetiniz mübarek olsun. ‘ diye konuştu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Tarihi 

bir duruşu insanlık hafızasına kazıdınız.

İstanbul’un hanımefendilerine, beyefendilerine, 

gençlerine, yaşlılarına İnsanlık tarihi, bir borçlu ola-

rak insanlık tarihinde yerini alacak’’ dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 

Usta, ! ’Buraya toplanmamıza vesile olan ve kulağı, 

gözü burada olan herkese şunu söylemek istiyorum. 

Vatanın, milletin, bağımsızlığın ve bayrağın bekçileri 

koruyucuları burada. Gerçek askerler burada. Mille-

tin askerleri burada. FETÖ’nün askerleri nerede’  di-

ye konuştu.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Bay-

rak aşkıyla, vatan aşkıyla, ülke aşkıyla yollara düşen 

herkesi kutluyorum. Emir verildikten sonra, o mesaj 

verildikten sonra kimse kimsenin kimliğine bakma-

dan, kimse kimsenin dünya görüşünü sorgulamadan 

gönüllerini bir eden bayrak aşkıyla, vatan aşkıyla, ül-

ke aşkıyla yollara düşen herkesi kutluyorum’’ dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Milli ira-

deye sahip oluşunuzdaki gösterdiğiniz vakur duru-

şunuzdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Dünyada 

bunca ülke varken neden bunlar bizim başımıza gel-

di? 1945’de bir dünya düzeni kuruldu. Recep Tayyip 

Erdoğan 1945’ten bu yana hiçbir dünya liderinin dile 

getiremediği ama eminim hepsinin aklından geçen 

asla cesaret edemedikleri bir şey söyledi. Dünya beş-

ten büyüktür dedi. ‘ sözlerini kullandı.
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BAŞKAN KADİR TOPBAŞ BAŞKAN KADİR TOPBAŞ 

DARBECİLERE 
KAĞITHANE’DEN 

SESLENDİ
Kağıthane Meydanı’nı dolduran darbe 

karşıtı vatandaşlarla birlikte  ‘De-
mokrasi Nöbeti’ tutan Başkan Top-

baş 15 Temmuz gecesi ülkede yaşananlara 
değindi: ‘’Maalesef Seyit Çavuş’un, Mehmet 
Onbaşı’nın o asker kıyafetlerini giydiler. 
Bunlara yakışmıyordu zaten, iğreti duruyor-
du üzerlerinde. Bizi birbirimize düşürmek, 
kaos çıkarmak istediler. Ama sizler birer 
kahraman gibi öne atıldınız. Karşılarına di-
kildiniz. Millete ve milli iradeye rağmen hiç-
bir şey gerçekleşmez dediniz. Milleti arkası-
na almayan hiç kimse geleceğe yürüyemez 
dediniz. Oyunlarını boşa çıkardınız.” dedi.

Bu birlik ve beraberliğin bozulmadan 
devam etmesinin çok önemli olduğunu an-
latan Başkan Topbaş, ‘Yetkiyi halk verir, halk 
alır. Başka hiçbir güç verilen yetkiyi alamaz, 
bunu gösterdiniz. Biz farklılıkları ortadan 
kaldırıp burada beraber olduğumuz gibi AK 
Parti, CHP, MHP herkes burada olmalı. Bi-
zim değişmeyecek olanlarımız vatan, millet, 

bayrak, insan sevgimiz ve cumhuriyete olan 
saygımız. Diğerleri teferruat. Buralarda bo-
ğulmayacağız.”  diye konuştu.  Darbecilerin, 
halkımızın gösterdiği direniş karşısında eri-
yip gittiğini vurgulayan Başkan Topbaş, “Ne 
olur o şehitlerimizin ruhu şad olması için bu 
birlikteliği bozmayınız, bu kardeşliği devam 
ettiriniz. Başkomutanımız, ‘Artık eve döne-
bilirsiniz’ diyene kadar demokrasi nöbeti 
tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi tarafından 15 Tem-
muzdan itibaren her akşam düzenlenen de-
mokrasi nöbetleri her geçen gün artan bir 
kalabalıkla devam ediyor. Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç yoğun katılımdan 
dolayı alanda bulunan vatandaşlara teşek-
kür etti ve; ‘’ Bu nöbetlerle vatan bekliyo-
ruz, milli iradeye sahip çıkıyoruz. İnşallah 
bu 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı’da bu nö-
betlerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın liderliğinde taçlandıracağız’’ 
şeklinde konuştu.

İstanbul 
Büyükşehir 

Belediye 
Başkanı 

Kadir Topbaş 
demokrasi 
nöbetinde 

Kağıthanelilerle 
bir araya geldi.

Türkiye’ye, Azerbaycan, Gürcistan ve 

İngiltere’den gelen öğrenciler, AK Parti 

Kağıthane Gençlik Kolları Başkanı Çiftci 

ile Kağıthane Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle makamın-

da biraraya gelen Başkan Fazlı Kılıç, bir süre 

sohbet ettiği misafirlerini belediyede ağırlamak-

tan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilere Kağıthane hakkında bilgi veren 

Başkan Kılıç, ilçedeki nüfus yoğunluğunun yüz 

ölçümüne oranla yüksek olduğunu ifade etti.

Başkan Kılıç, ilçede yaklaşık 500 bin kişinin 

yaşadığını dile getirerek, “Biz 500 bin kişilik bü-

yük bir aileyiz. Komşularımızla iç içe yaşıyoruz. 

Mutluluklarında da üzüntülerinde de her za-

man yanlarındayız” dedi.
Makam odasının kapısının olmadığına dik-

kati çeken Başkan Kılıç, “Halkımızla aramıza 

mesafe koymuyoruz. Bu yüzden makam oda-

mızın kapısı yok. Haftaiçi sabah 8’de halkla bu-

luşmamız var. Kağıthane’de sıcak bir ortam var. 

Bizler siyaseti halka hizmet için severek yapıyo-

ruz” diye konuştu.
Öğrenciler de Başkan Kılıç’a misafirperver-

liğinden ötürü teşekkür ederek, çeşitli sorular 

yönlendirdi.
Başkan Kılıç, ziyaretin ardından öğrenciler-

le hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kağıthane 

Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç, Sosyal, 

Kültürel Değişim 
Programı 

kapsamında 
yurtdışından 

gelen öğrencileri 
belediyede 

ağırladı.

Yabancı Öğrencilerden 
Başkan Kılıç’a Ziyaret

DEMOKRASİ KAHRAMANLARINA 

MiLLi iRADE 
NÖBET BERATI

Kağıthane’de, 
15 Temmuz 

Darbe Girişimi 
esnasında 
yaralanan 

gazilere ve 
Demokrasi 

Nöbeti’ne katılan 
vatandaşlara, 

“Milli İrade Nöbet 
Beratı” verildi.

Kağıthane Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç

Taksim 
Nöbetinde 

9 Başkan
Bir Arada

İstanbul 2. Bölge’de görev yapan  AK Partili 9 Belediye 

Başkanı, ‘Demokrasi Nöbeti’ için Taksim Meydanı’nda 

buluştu.  Taksim Meydanı’nı dolduran  vatandaşlara  

seslenen başkanlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kağıthane Belediye Başkanlığı’nca, 
darbe girişimi sırasında şehit 
olanların aileleri, gazi ve gazi ya-

kınlarının da katılımıyla Kur’an-ı Kerim 
programı düzenlendi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, çok anlamlı bir gece düzenlendi-
ğini belirterek, darbe girişiminde şehit 
olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, ya-
ralılara da acil şifalar diledi. Söylenecek 
sözlerin en güzelini vatandaşların bura-
da bulunarak söylediğini ifade eden Baş-
kan Kılıç, “15 Temmuz akşamından bu 
yana meydanları doldurarak, ihtiyaç o-
lan her yere koşar adım giderek demok-
rasimizi ve ülkemizin geleceğini kurtar-
dık” dedi. Şehitlerin kendilerine emane-
ti olan meydanları boş bırakmadıklarını 
dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

“Bu meydanlarımızı her zaman 
canlı tutacağız. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın söylediği gibi bir ara vermiş ol-
duk. Yine talimatlandırdığı zaman bir-
likte olacağız. Sizlere birer berat hazır-
ladık. Bu beratlar buradaki birlikteliği-
mizin bir anısı olsun. Ülkemizin birlik 
ve beraberliği daim olsun” diye konuştu.

Kaymakam Hasan Göç de ülkenin 
zor dönemlerden geçtiğine değinerek, 
söz konusu günlerin milletin birlik ve 
beraberliği sayesinde en kısa sürede at-
latılacağına inandığını kaydetti.

Kaymakam Göç, dış güçlerin Tür-
kiye üzerinde emelleri olduğuna dikkati 
çekerek, şöyle devam etti:

“Biz birlik ve beraber olursak kimse 
bunu başaramaz. Bizim ülkemizin gele-
ceği parlak. Allah birlik ve beraberliği-
mizi daim etsin. Allah komutamız gi-
bi (Darbe girişimi esnasında gazi olan 
Albay Mahmut Pınarbaşı) askerlerimi-
zi yanımızdan ve başımızdan eksik et-
mesin. Darbe girişiminde şehit olanla-
ra Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da a-
cil şifalar diliyorum.”

“Makineli tüfek ateşiyle vuruldum”
Darbe girişimi gecesi gazi olan Al-

bay Mahmut Pınarbaşı, 14 yaşında as-
ker olduğunu ve o andan itibaren bu 
büyük milletin ekmeğini yediğini anlat-
tı. Millete ihanet etmediklerine dikkati 
çeken Albay Pınarbaşı, şunları kaydetti:

“Ayazağa’da görevli bir albayım. O-
lay günü Ümraniye’de bir düğündeydim. 
Olayı öğrenir öğrenmez aile bireylerimle 
birlikte kapatıldığını öğrendiğimiz köp-
rüye yürüdük. Piyade subayı olduğum-
dan tankın nasıl ele geçirileceği konusun-
da bilgi sahibiyim. Başka ne yapabilirim 
diye birliğimi aradım. Köprüde zırhlı ara-
ca sızmaya çalışırken makineli tüfek ate-
şiyle vuruldum. Oraya giderken bu mil-
letin büyüklüğünü bilirdim de böyle bir 
büyüklüğü tarihte ne okudum, ne gör-
düm, ne de olabileceğini hayal bile ede-
mezdim. Bu millet çok büyük. Bu mille-
tin cesareti Başkomutanından geliyordu. 
Birileri çok plan yaptı ama Allah’ın da bir 
planı vardı. Onların tanklarına, tüfekle-
rine, uçaklarına bu millet imanıyla karşı 
geldi. Bu millet yenilmez. Bu milletin el-
leri değil ayakları öpülür. Burada ümmet 
kazandı. Bu savaş savaşların anası Haç i-
le Hilal’in savaşadır. Tarihten önce de biz 
vardık bundan sonra da biz var olacağız. 
Siz nasıl bir hainsiniz. Bunu millete nasıl 
yaptınız. Siz millete nasıl ateş edersiniz.”



9GAZETE KAĞITHANE | AĞUSTOS 2016 | Sayı 52 GAZETE KAĞITHANE | AĞUSTOS 2016 | Sayı 52

Güncel Güncel

8

Yenikapı’da tarih yazıldı
MİLYONLARDAN 

DEMOKRASİ DERSİ
Türkiye tarihinin en büyük buluşması 

dün İstanbul Yenikapı’da gerçekleşti-
rildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın davetiyle düzenlenen Demok-
rasi ve Şehitler Mitingi’nde, milyonlar bir-
lik, beraberlik ve demokrasi dersi verdi. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başba-
kan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ve Genel Kurmay Başkanı 
Org. Hulusi Akar’ın da katıldığı ve birer 
konuşma yaptığı dev miting Türkiye’nin 
demokrasiye olan inancını tüm dünyaya 
gösterdi. Mitinge Kağıthaneli vatandaşlar 
da yoğun ilgi gösterdi. Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ve AK Parti Kağıthane 
İlçe Başkanı Av. Faruk Gökkuş vatandaşla-
rın miting alanına ulaşabilmesi için yoğun 
çaba gösterdi. Binlerce Kağıthaneli, Metro 
hattı, otobüsler ve Sütlüce İskelsinden kal-

dırılan gemilerle Yenikapı’ya ulaştı.

16 TEMMUZ’DA KAHROLDULAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşma-

sında, “Şayet darbe başarılı olsaydı, bin yıl-
dır bizim olan bu coğrafyanın kimlere al-
tın tepsi içinde sunulacağını gayet iyi bili-
yoruz. Arkalarındaki güçleri çok iyi biliyo-
ruz, vakti saati geldiğinde hesaplarını ön-
lerine koyacağız” dedi. “Burada, Cumhur-
başkanıyla, Başbakanıyla, CHP ve MHP ge-
nel başkanlarıyla verdiğimiz görüntü, düş-
manlarımızı en az 16 Temmuz sabahı ka-
dar kahretmiştir” ifadesini kullanan Erdo-
ğan, 15 Temmuz darbe girişiminin çok iyi 
analiz edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece bu 
ihaneti gerçekleştirenleri değil, onları hare-
kete geçiren saikleri de çok iyi değerlendir-
meliyiz. Fetullahçı Terör Örgütü mensup-
ları, bunların ismini halen ağzına almak-
tan çekinenler var. Çekinmeyelim. Mukte-
dir olanlar bunların isimlerini aynen ifade 
etsinler ki bilmeyerler, bu FETÖ’cüler kim-
dir bunu öğrensin. Ülkemize yönelik tehdi-
den görünürdeki maşalarıdır. Biliyoruz ki 
bu oyun, senaryo onların boyunu aşar. El-

bette bu örgütü tüm boyutları ile ortaya çı-
karmak ve hukuk dairesinde imha etmek 
mecburiyetindeyiz.” FETÖ ihanet çetesinin 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki etkinliğinin 
önünü açan davaların yeniden incelenme-
si gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunla-
rı söyledi: “15 Temmuz gecesinden beri 79 
milyon tek yürek, tek ses oldunuz. Yenika-
pı Meydanı’nda bugün demokrasi nöbeti-
ni taçlandırıyorsunuz. Daha güçlü bir ülke 
için devletin yeniden yapılandırılması sü-
recini inşallah hep birlikte gerçekleştirece-
ğiz. 15 Temmuz gecesi bu ülkenin yıkılma-
yacağını dünyaya gösterdi. Bu fırsatı değer-
lendirelim. 15 Temmuz’u daha güçlü, daha 
müreffeh Türkiye’nin inşası için milat hali-
ne dönüştürelim.” Erdoğan, sözlerini şöy-
le tamamladı: “Video konferansla Alman-
ya’daki mitinge bağlanacaktım, bağlatma-
dılar. Olumsuz karar verdiler. Hani demok-
rasi.Ama Kandil’dekilere video konferansla 
yayın yaptırdılar. Yarınlar onlar için bekle-
dikleri gibi olmayacak. Bumerang gibi on-
ları vuracak. Beslesinler o teröristleri, yarın 
onlara çarpacaklar.”

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 
Yenikapı mitinginde şehitler için dua etti.

FETÖ’nün hain darbe 
girişimine karşı destan 

yazan Türk milleti, 
yurdun dört bir yanında 

3 haftadır sürdürdüğü 
demokrasi nöbetlerini, 

Yenikapı’da 5 milyon 
kadar kişinin katıldığı 

tarihi mitingle taçlandırdı. 
“Demokrasi ve Şehitler 

Mitingi”nde her görüşten 
milyonlar, tüm dünyaya 

birlik ve demokrasi dersi 
verdi. Mitinge onbinlerce 

Kağıthaneli katıldı.
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Doğru Zayıflama 
Diyetlerinin Genel 

İlkeleri Nelerdir?
Zayıflama diyetlerinde günlük enerji 
miktarının belirlenmesin¬de ilke, ki-
şiye harcadığından daha az enerji ver-
mektedir. Bununla beraber bireyin ba-
zal metabolizmasının altında enerji 
de verilmemelidir. Böylece bireyin ya-
vaş yavaş (haftada 0.5~1kg) zayıflama-
sı sağlanarak sağlık açısından oluşabi-
lecek riskler ortadan kaldırılmış olur. 
Hızlı kilo kayıpları ile bir çok sağlık 
sorunu ortaya çıkabilir.

Günlük enerjinin yaklaşık %12~15’i 
prote¬inden gelmeli ve daha çok ka-
liteli protein kaynaklarından yararla-
nılmalıdır. Proteinli besinlerin termoje-
nik etkilerinin olması ve tokluk hissi ver-
mesi nedeniyle zayıflama diyetlerinde önem-
li et¬kileri vardır. Ancak, diyetin protein mik-
tarı artırılırsa hem yağ miktarı hem de özellikle 
doymuş yağ asit miktarı da artabileceğinden diyetin 
protein miktarının önerilenin üzerinde olması istenmez. 
Genellikle proteinden zen¬gin besinler yağdan da zengindir.
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Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer 
almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması 

sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.

Günlük enerjinin yaklaşık %25-30’u yağlardan sağlanmalıdır. Yağlı besinler de 
proteinli besinler gibi tokluk hissi verirler, ancak enerji içerikleri daha yüksektir. 
Ayrıca yağda eriyen vitaminlerin (A,D,E,K vita-minleri) vücutta kullanımını sağla-
mak için diyetin yağ miktarı çok azaltıl¬mamalı, enerjinin yağdan gelen oranı %20’nin altına düşürülmemelidir. Sağ-
lıklı beslenmede yağ türüne de dikkat edilmelidir. Bunu sağlamak için yemeklerde kullanılan yağın 2/3’ünün zeytinya-
ğı veya fındık yağı, 1/3’ünün ise mısırözü, soya veya ayçiçek yağı gibi bitkisel sıvı yağlar olmasına özen gösterilmelidir.

Zayıflama diyetlerinde posa (lif) yüksek olmalıdır. Posalı besinler çok  
çiğnemeyi gerektirdiğinden yemek yeme için gerekli zamanı uzatır,  
midedeki sindirimi ve mide boşalma hızını yavaşlatarak tokluk  
hissini uzatır, dışkı hacmini ço¬ğaltarak barsak hareketlerini  
ve bağırsaktan geçiş hızını artırır. Böylece posa, bireyin  
ağırlık kaybetmesinde çok etkili olur. Genellikle  
doğal posa kaynaklarının tüketilmesi  
önerilir. Sebzeler, meyve¬ler, kuru  
baklagiller, kepek ilaveli  
ürünler önemli posa 
kaynaklarıdır.

Günlük enerjinin yaklaşık %25-30’u yağlardan 
sağlanmalıdır. Yağlı besinler de proteinli besin-
ler gibi tokluk hissi verirler, ancak enerji içe-
rikleri daha yüksektir. Ayrıca yağda eriyen vi-
taminlerin (A,D,E,K vita-minleri) vücutta kul-
lanımını sağlamak için diyetin yağ miktarı çok 
azaltıl¬mamalı, enerjinin yağdan gelen oranı 
%20’nin altına düşürülmemelidir. Sağlıklı bes-
lenmede yağ türüne de dikkat edilmelidir. Bunu 
sağlamak için yemeklerde kullanılan yağın 
2/3’ünün zeytinyağı veya fındık yağı, 1/3’ünün 
ise mısırözü, soya veya ayçiçek yağı gibi bitkisel 
sıvı yağlar olmasına özen gösterilmelidir.

Zayıflama diyetlerinin enerjilerinin az-
lığına paralel olarak vitamin ve özellikle 
demir ve kalsiyum gibi mineral yetersiz-
likleri görülebilir. Çok dü¬şük enerjili ol-
mayan dengeli beslenme program- 
larında vitamin ve mineral  
yetersizlikleri görülmez.

Sıcaklarda çocuk 
hastalıklarına 

dikkat!
Yazın gelmesi ile birlikte 

çocuk hastalıklarında da artış 
gözlenmektedir.

Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde 
çocukları etkileyen, yaz hastalıkları 
sonucu tatil günlerinin hastanelerde 

geçirilmesi aile ve çocukları olumsuz etkilemek-
te, lüzumsuz ekonomik ve zaman kaybına sebep 

olmaktadır.
Yaz ayları ve tatil denilince akıla deniz, güneş, 

kum gelmekte, ancak insanların yaz aylarında yaylala-
rı, ormanlık bölgeleri, dağlık alanları tatil bölgesi ola-

rak seçmeleri sonucunda, yaygın polenlerle temastan 
kaynaklanan alerjik hastalıklara sıkça rastlamaktayız..

 Çocuklarda yaz hastalıkları denilince aklımıza gelen 
ilk hastalık grubu ishal, kusma ile belirti veren mide-bar-

sak enfeksiyonlarıdır.
İçme sularının ve yiyeceklerimizin yıkandığı suların te-

miz ve tescilli olması önemlidir. Açıkta satılan ve ambalajlı 
olmayan yiyecek ve içeceklerden uzak durmalıyız.

Soğuk ortamlarda bulunmayan sıcakta ve açıkta satılan 
dondurma ve diğer yiyecek ve içecekler sakıncalıdır, sırası gel-

mişken belirtelim, dondurma kalsiyumdan zengin olduğu için süt, 
yoğurt, peynir gibi faydalıdır; temiz, ambalajlı, tescilli dondurma-

nın yaz ve kışın çocuklar tarafından tüketilmesi yararlıdır.
Gıda zehirlenmelerinde vücuttan toksinin (zehirin) atılması için 

oluşan kusma ve ishalin ilaç ile durdurulması sakıncalıdır. Vücuttan 
kusma ve ishal ile kaybedilen maddelerin (su, tuz, potasyum karbonat) 
ağızdan verilmesi ancak kusma nedeniyle bu maddeler alınamıyor ise se-
rumlarla damar yolundan verilmesi uygundur.

Yanıklar ileri düzeyde değilse nemlendirici ve ağrı giderici kremler 
ile ağızdan parasetamol şurup yeterlidir. Daha ileri düzeyde yanıklar için 
hastane tedavisi gereklidir.

Çocukların yaz hastalıklarında önemli bir bölümde düşme ve çarp-
ma sonucu oluşan travmalardır. Paten, kaykay, bisiklet, motosiklet kulla-
nılması esnasında gelişebilecek bu travmalar uygun kask, dirseklik, diz-
likler ile dikkatli ve uygun hızın yapılması kazaları azaltır. Kaza sonucu 
kırıklarda o bölgeyi atel ve buna benzer tahta, karton gibi bir madde ile 
sabitleyip hastaneye sevk etmek gereklidir. Travma sonucu kol ve bacak-
lardaki kanama, temiz bir bez veya tamponla üstüne basılarak durdu-
rulmaya çalışılır, kol ve bacaklardaki kanama fazla ise kanamalı bölge-
nin üzerine bir turnike sarılır, kol ve bacak kalp hizasının üstünde tutu-
lur, hastaneye gönderilir. Bilinç kaybı, kafa ve genel vücut travması varsa 
acil tıbbi yardım çağırılır.

Sivrisineklerle etkin mücadele sonucu artık ülkemizde sıtma hastalı-
ğına rastlamıyoruz, ancak alerjik öyküsü olan çocukların bu tür böcekler 
tarafından ısırılması ani ölümlere (anaflaksi sonucu) neden olabilir. Ci-
binlik ve sineklikler etkili önlemlerdir, sprey ve elektrik prizlerine takılan 
etkili böcek öldürücüler sakıncalıdır; oluşan kızarıklık, şiş ve ağrı uygun 
kremler ile giderilir. Ağızdan ağrı kesici ilaçlar faydalı olabilir.

 Tüm hastalıklarda yaz ve kış hastalığı ayrımı yapmadan önlem ve te-
davi konusunda güncel bilgilendirilme her bireyin hakkıdır, bu bilgilen-
dirme kişisel, kurumsal, toplumsal bazda sağlanmalıdır.

ÖĞRENCİLER 
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ 

İçin Hatim İndirdi
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane Belediyesi Kültür 

Müdürlüğü Talatpaşa Yaşam Beceri Atölyesi Kur’an-ı Kerim sınıfı öğrencileri 
tarafından, 15 Temmuz Darbe Girişimi esnasında şehit olan vatandaşlar  

için indirilen hatmin duasına katıldı.

Başkan Fazlı Kılıç, beraberin-
deki ekibiyle birlikte Talat-
paşa Mahallesi’nde bulunan 

Talatpaşa Yaşam Beceri Atölyesi’ni 
ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir 
süre sohbet eden Kılıç, daha sonra 
atölyenin Kur’an-ı Kerim sınıfında 
eğitim gören çocukların 15 Tem-
muz Darbe Girişimi esnasında şe-
hit olan vatandaşlar için indirdiği 
hatmin duasına katılarak dua etti. 
Başkan Fazlı Kılıç, girişim esnasın-
da şehit olanlara Allah’tan rahmet, 
yaralılara da acil şifalar diledi. 

Darbe girişiminin engellen-
mesi için çok sayıda kişinin so-
kaklara çıktığını anımsatan Baş-
kan Kılıç, darbeye karşı milletçe 
direndiklerini söyledi. Kılıç, atöl-
yede eğitim gören çocukların 15 
Temmuz Şehitleri’ni unutmadı-
ğına değinerek, “Allah ibadetini-
zi kabul etsin. Allah ülkemize bir 
daha böylesine acıları gösterme-
sin” dedi. Başkan Kılıç, hatim du-
asının ardından atölyenin diğer 
sınıflarını da gezerek öğrenciler 
tarafından yapılan çalışmaları in-
celedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklar Şile’de 

MORAL BULDU
Kağıthane’de yaşayan yetim ve öksüz çocuk-

lar, Kağıthane Belediyesi’nin Şile’de bulu-

nan yaz kampına katılarak denize girdi ve stres 

attı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da 

kampta bulunan çocukları ziyaret ederek eğ-

lencelerine ortak oldu. Öğle yemeğini çocuklar 

ve aileleri ile birlikte yiyen Başkan Kılıç, çocuk-

ların isteği üzerine bol bol hatıra fotoğrafı çek-

tirdi. Yetim ve öksüz çocuklarla birlikte Şile’de 

güzel bir gün geçirdiklerini belirten Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Çocuklarımız 

anneleri ile birlikte buradalar. Sosyal İşler Mü-

dürlüğümüz olarak yetim çocuklarımızı ve 

ailelerini sürekli takip ediyoruz ve dayanışma 

içerisindeyiz. Bugün de çocuklarımız denizin 

tadını çıkarsınlar istedik. Burada birlikte on-

larla olduk. Diğer günlerde de engelli çocukla-

rımızla birlikte olacağız. Yaz dönemini engelli 

çocuklarımızla ve yetim çocuklarımızla geçi-

riyoruz. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Onlar 

mutluluğu bizim mutluluğumuz” diye konuştu.

Kağıthane’de yaşayan 

yetim ve öksüz 

çocuklar, Kağıthane 

Belediyesi Şile Yaz 

Kampı’na katılarak  
stres attı.

20 Haziran tarihinde başlayan spor 
okullarında yaklaşık 10 bin çocuk 
yüzme, voleybol,  basketbol, okçu-

luk, satranç, buz pateni, hentbol, taekwon-
do, karate, tenis, masa tenisi,  badminton, 
cimnastik, güreş, golf ve futbol gibi toplam 
20 branşda uzman eğitmenler tarafından 
spor eğitimi alıyor. Ayrıca yüzme, futbol, 
basketbol, cimnastik branşlarında da en-
gellilere özel eğitimler veriliyor.

Eğitimleri yerinde inceleyen Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç alanları tek 
tek gezerek hem çocuklarla ilgilendi hem 
de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yahya 
Kemal Spor Kompleksi, Hasbahçe Futbol 
Sahası, buz pisti ve tenis kortunu gezen 
Başkan Kılıç buralarda ayrıca çeşitli spor 
aktivitelerine çocuklarla beraber katıldı. 

Belediye yıllık bütçesinin büyük 

bir kısmını çocukların eğitimine har-
cadıklarını ifade eden Başkan Kılıç; bu  
alanda da sportif eğitimlerin öne çıktığı-
nı aktardı:'' Amacımız çocukların hem be-
den hem de ruh sağlığını korumak. Onları 
kötü alışkanlıklardan bu sayede uzak tut-
muş oluyoruz. Hem özgüven de kazan-
mış oluyorlar. Burada yeteneklerini keş-
fedip daha da ilerisini hayal ederek çalış-
malarını sürdürüyorlar. Bu spor okulları-
mızdan geçmişte eğitim alan birçok çocu-
ğumuz şimdi profesyonel sporcu oldu ve 
ülkemizi yurt dışında temsil ediyor.'' dedi.

2016 Yaz Spor Okullarının okulların a-
çılacağı tarihe kadar eğitime devam ede-
ceği bildirildi. Spor okullarında eğitimler 
ve çocukların spor malzemeleri, Kağıtha-
ne Belediyesi tarafından tamamen ücret-
siz veriliyor.

YAZ SPOR 
OKULLARINA 
YOĞUN İLGİ

Kağıthane Belediyesi 
Yaz Spor Okulları Öğren-
cilerinden Kıvanç karde-
şimiz, Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç’ı makamın-
da ziyaret etti. Yaz Spor 
Okulları ve çocuklar için 
yapılan hizmetlerinden 

dolayı başkana teşekkür 
eden Küçük Kıvanç, ar-
kadaşlarının da selamı-
nı iletti. Küçük Kıvanç’ın 
ziyaretinden dolayı mut-
luluğunu ifade eden Baş-
kan Kılıç da kendisine 
oyuncak hediye etti.

Başkan Kılıç’a 
Sürpriz Ziyaret

Kağıthane Belediyesi’nin ilçede yaşayan çocukların yaz tatillerini 
daha verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve çocukları sporla 
yaşamaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları bu 

sene de birçok branşla binlerce sporcu yetiştiriyor.
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Boğucu sıcaktan bunalan ve özellikle yakın ilçe-
lerden Hasbahçe’ye  akın eden her yaştan va-
tandaş bir yandan ağaç gölgelerinde güneşten 

korundu bir yandan piknik yaptı. Aileleriyle gelen ço-
cuklar ise sıcağa aldırmadan, parklarda vakit geçirerek 
veya  top oynayarak eğlendi. 

Mecidiyeköy’de oturan aşırı sıcaktan bunalan ai-
lesiyle birlikte Hasbahçe’ye gelen emekli Muam-
mer Dalyan;  ‘’Hasbahçe ağaçlık ve serin bir alan.  
Mecidiyeköy’de maalesef bu alanlar kalmadı. Onun 
için Mecidiyeköy’den buraya geliyoruz. Burada bu-
naltıcı sıcaktan birazda olsun kurtuluyoruz.  Ben 
Kağıthane’de ikamet etmememe rağmen belediyenin 
gayet iyi çalıştığını gözlemliyorum.  Kağıthane özellik-
le yeşil alan konusunda gayet iyi ve bir çok parka sa-
hip.’’ dedi.

Sıcağa aldırmadan Hasbahçe’ye gelen çocuklar 
da, ‘’Havalar çok sıcak. Arkadaşlarımızla burayı tercih 
ediyoruz. Buradaki oyun alanları çok güzel ve çeşitli.  
Voleybol oynuyoruz, çimlerde uzanıyoruz.  Ailemiz ve 
bizler için çok iyi oluyor.  Ağaçlar serinlememizi sağlı-

yor. Bize böyle bir alan sağladığı için Fazlı Amca’ya çok 
teşekkür ederiz.’’ diye konuştu.
Yeşil alanı en çok olan ilçe

Yüzölçümü dikkate alındığında adeta park ve ye-
şil alan cenneti olan Kağıthane Çevre Bakanlığı’nca 
havası en temiz ilçe olarak da duyurulmuştu.  Nefes 
alan her şey için hizmet ürettiklerini belirten Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, göreve geldiğinden beri buna 
azami dikkat gösterdiklerini belirtti. Başkan Fazlı Kı-
lıç, ‘Kentsel dönüşüm çerçevesinde bu çalışmalarımı-
za devam edeceğiz. Biz ürettikçe, Kağıthaneli mutlu 
oldukça rahat uyuruz. İlçemiz her yönüyle örnek gös-
terilen bir ilçe artık.’ diye konuştu.

Yaz okulu ve kreşlere giden çocuklar da 
Hasbahçe’nin bu güzelliklerinden faydalananlar ara-
sında yer aldı. Hasbahçe, çocukların futbol, voley-
bol, basketbol gibi spor etkinliklerini yapacağı, ailele-
rin piknik, yeni evli çiftlerin fotoğraf çekim merkezi 
olurken öğrencilerin de kitap okumak için tercih etti-
ği gözdesi oldu. 

SICAKTAN BUNALANLAR 
SOLuĞu HASBAHÇE’dE ALdI

Kağıthane Belediyesi’nin 

çalışmaları ile son dö-
nemde bir çok olum-

lu konu ile gündeme gelen 

Kağıthane’yi Türkiye ve dünya-

nın en büyük Havayolu Şirketi 

olan Türk Hava Yolları da es geç-

medi. Kağıthane Belediyesinin 

gündeme getirdiği ve girişimlere 

başladığı bir THY yolcu uçağına 

ilçenin isminin verilmesi fikri 

olumlu sonuçlandı.
Türk Hava Yollarının filosu-

na yeni kattığı, THY, Boeing 737-

800 kuyruk JVR tipi uçak, Kağıt-

hane ismini almasıyla birlikte se-

ferlerine de başladı. Bir çok ül-

kenin semalarında boy göstere-

cek olan uçak Kağıthane’nin tanı-

tımına da önemli bir katkı sağla-

yacak.
Konuya ilişkini görüşlerini 

aktaran Kağıthane Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç, ‘’Böyle bir fi-

kir belediyemizde öncelikli ola-

rak gündeme geldi ve daha sonra 

bununla ilgili olarak Türk Hava 

Yolları ile irtibata geçtik, girişim-

lerimiz de olumlu olarak sonuç-

landı. İlçemizin tanıtımı ve ismi-

nin duyulması açısından bizim 

için önemli bir gelişme, umarım 

önümüzdeki zamanlarda da bu-

nun gibi bir çok girişimle Kağıt-

hane adını her alanda zirveye ta-

şıyacağız.’’ dedi.

KAĞITHANE 
DÜNYA SEMALARINDA

Türk Hava Yollarının filosuna yeni kattığı 

THY, Boeing 737-800 kuyruk JVR tipi uçağa 

‘’Kağıthane’’ ismi verildi. Kağıthane’nin 

yurt içi ve yurt dışında da tanıtımına katkı 

sağlayacak olan uçak seferlerine başladı.

İstanbul’un önemli mesire alanlarından biri olan Hasbahçe, 
yaz sıcaklarının son günlerde normallerin üzerine çıkmasıyla 

birlikte sadece Kağıthanelilerin değil tüm İstanbulluların 
akınına uğradı.  Sıcaktan bunalanlar soluğu Hasbahçe’de aldı. 

Başkan Fazlı Kılıç, yaptığı açıklama-
da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım 

ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Mimar Kadir Topbaş’a Kağıthane’ye 
verdikleri önem ve bilhassa ulaşım ko-
nusundaki desteklerinden ötürü bir Ka-
ğıthaneli olarak teşekkür ettiğini söyledi. 
Başkan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Kağıthane, özellikle ulaşımda son yıllar-
da büyük bir atılım gerçekleştirdi. 

Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli ile Tak-
sim ve Beşiktaş’a beş dakikada ulaşılabi-
liyor. Şuan 6 mahallemizden metro geçi-
yor ve ayrıca Kağıthane Merkez-Nurtepe-
Çağlayan’dan geçecek olan Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu inşa çalışmaları 
2017’de bitiyor. Kağıthane’ye metrobüsle 
de ulaşmak mümkün. Yakın gelecekte Gay-
rettepe - Havaalanı Metro İstasyonu’nun 
bir durağı da Kağıthane’ye yapılacak.  

İstanbul Boğazı’nın altından geçerek 
İstanbul’un Asya ve Avrupa yakaları ara-
sında kara ve demir yolu ulaşımı sağlaya-
cak olan Üç Katlı Büyük İstanbul Tüne-
li, Kağıthane’den başlıyor ve Ümraniye’ye 
kadar uzanıyor. Üçüncü Köprü ve Üçün-
cü Havaalanı’nın şehre ilk giriş noktası 
Kağıthane’den olacak. Silahtarağa-Kemer-
burgaz-Ağaçlı istikametini kapsayan tarihi 
demiryolu hattı Büyükşehir Belediyemiz-
ce projelendirildi. Kağıthane Meydan’ı yeni-
den düzenlenecek ve böylece yol akslarında 
iyileştirmeler olacak. Türkiye’nin tünel ya-
pan ilk ilçe belediyesi biziz. İkinci tünel çalış-
mamızı da projelendiriyoruz. Yeni bağlantı 
yolları için çalışmalarımız sürüyor. Böylece 
diyebiliriz ki Kağıthane her yere yakın, her 
yer de Kağıthane’ye yakın hale geldi.”

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, bir açıklama yaparak Kağıthanelilere yeni ulaşım yatırımlarıyla  
ilgili müjde verdi. Yeni metro hatları Kağıthane’den geçecek, boğazın altından geçecek üç katlı Büyük 

İstanbul Tüneli Kağıthane’den başlıyor, 3. Köprü yolunun ilk şehir çıkışı Kağıthane’den olacak  
ve Silahtarağa – Ağaçlı tarihi demiryolu projesi çok yakında başlıyor.

YENİ ULAŞIM YATIRIMLARI 

KAĞITHANE’YE 
DEĞER KATACAK



15GAZETE KAĞITHANE | AĞUSTOS 2016 | Sayı 52 GAZETE KAĞITHANE | AĞUSTOS 2016 | Sayı 52

Güncel Güncel

14

PArK CEnnETİ
KAĞITHANE

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 
İstanbullular özellikle hafta son-
larını ailecek parklarda ve mesi-

re yerlerinde geçirmeye başladı. Güzel 
havayı fırsat bilen vatandaşların amacı 
şehrin stresinden biraz olsun uzaklaşıp 
rahatlayabilmek.

Yaklaşık 15 milyon nüfusuyla mega 
kent İstanbul’daysa vatandaşların gün i-
çinde rahatlayabilmelerini sağlayabile-
cek park ve bahçelerin sayısı sınırlı. Yapı-
lan bir araştırmaya göre İstanbul’da kilo-
metreye düşen park sayısında Kağıtha-
ne birinci oldu. Toplamda 272 parkı bu-
lunan Kağıthane 16 kilometrekare yü-
zölçümüne sahip. Kilometreye düşen 17 
parkla lider olan Kağıthane’de ayrıca her 
parkta ücretsiz internet erişimi ve gü-
venlik kameraları bulunuyor.

Konuyu değerlendiren Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç park sayıla-
rını giderek daha da arttıracaklarını be-
lirterek; ‘’Biz göreve geldiğimiz 2004 yı-
lında Kağıthane’de park sayısı 49’du. 
Şimdiyse bu sayıyı 5 katına çıkararak 272 
yaptık. Genelde buralar eskiden ya sana-
yi alanı, ya da çöplerin atıldığı metruk 
yerlerdi. Buraları yeşillendirerek ve o-
yun donatıları, internet, güvenlik kame-
raları yerleştirerek modern parklara dö-
nüştürdük. Ayrıca buralar bu dönüşüm-
le birlikte Kağıthane’nin havasını da bü-
yük ölçüde temizledi’’ dedi.

500 bine yakın İstanbullunun ika-
met ettiği Kağıthane’de mevcut parkla-
rın yanı sıra Hasbahçe, Sadabad, Akşem-
settin ve Nurtepe gibi geniş mesire alan-
ları da bulunuyor.

Kağıthane, 
sahip 

olduğu 
272 parkla 

İstanbul’da 
39 ilçe 

arasında 
kilometreye 

düşen park 
sayısında 

birinci oldu.

Zamanında köy meydanında bulunan ve 
kimi tarihçilerin “Sultan İbrahim’in si-
lahtarı Yusuf Paşa tarafından 1764 yılında 

Daye Hatun Camii’nin karşısına’’ yapıldığını be-
lirttiği Silahtar Yusuf Paşa Çeşmesi için bu bil-
gi yanlıştır. Çünkü Sultan İbrahim’in salatanat 
dönemi 1640 ile 1648 yılları arasındadır. 1764 
tarihinde ise III. Mustafa tahttadır. 

Yüz on yılı aşkın bir süre içinde yıpran-
mış olan çeşme, padişah III. Mustafa (1757-
1774) tarafından tamir ettirilir. Bazılarının 
kuruluş yılı olarak verdiği 1764’ü, çeşme için 
tamir yılı olarak vermek daha doğru olur.  
1794 yılında Mihrişah Valide Sultan tarafın-
dan tamir ettirilir.

 Üzerinde 4 beyitlik bir kitabesi vardır ve İz-
mir Mollası Arif Mehmet Efendi’ye (Şair Arif) 
aittir. Zaman geçimiyle çeşme merhum Sultan 
III. Mustafa zamanında tamire muhtaç olmuş-
tur.  Çeşmenin üzerindeki yazıların eski tarz ol-
masının korunma duygusu vermesi nedeniyle 
Daye Hatun Camisi’nin giriş duvarına yerleşti-
rildiğini düşünmekteyiz. Böylelikle kaybolmak-
tan kurtulan kitabe, günümüzde de aynı yerde 
durmaktadır.

 İlk inşa edildiğinde biçim ve ölçülerinin na-
sıl olduğu ve geçirdiği tamirlerde ne ölçüde de-
ğiştiği bilinmemektedir. Konyalı’nın çalışması 
sırasında kitabe, gazeteci Selahattin Tercan ta-
rafından cami duvarında fotoğraflanır fakat bu 
fotoğraf dizide yayınlanmaz. Sökülme sebebi 

konusunda da net bir bilgiye sahip olmadığı-
mız Silahtar Yusuf Paşa Çeşmesi’nden ge-

riye sadece kitabesi kalmıştır. O da üze-
rindeki eski yazıdan dolayıdır. 

Zamanında köy 
meydanında 

bulunan ve 
kimi tarihçilerin 

‘’Sultan 
İbrahim’in 

silahtarı Yusuf 
Paşa tarafından 

1764 yılında Daye 
Hatun Camii’nin 

karşısına’’ 
yapıldığını 

belirttiği Silahtar 
Yusuf Paşa 

Çeşmesi için bu 
bilgi yanlıştır. 

Silahtar Yusuf 
Paşa Çeşmesi



KAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN AYLIK ÜCRETSİZ FAALİYET BÜLTENİDİR       www.kagithane.bel.tr    444 23 00 |  SAYI:52 AĞUSTOS 2016 @KagithaneBel
fazlikilic kagithanebld

@gazetekagithane

Sosyal Medyada
Kağıthane


