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Şimdi ortaya yarısı dolu, yarısı boş bir bardak koy-
duğumuzu farz edin. Hepimizin farklı bir bakış 
açısına sahip olduğumuz gerçeğinden hareket 
edersek neler söylenebileceğini tahmine başla-
yalım: 

“Bardak dolu” (Optimist)  
“Bardak boş” (Pesimist) 
“Bardak yok “ (Nihilist)  
“Bardak benim olmalı” (Emperyalist)  
“Bardaktan seri üretime geçelim” (Kapitalist) 
“Bardağı alın oradan kırarım yoksa”(Sadist) 
“Bi bardak su versene” (Konformist) 
“Bardağın güzelliğine bak, aynı ben” (Narsist) 
“Bardağı bize vermezseniz onu bir daha  göre-
mezsiniz” (Anarşist) 
“Bazen öyle bi bardak düşlüyorum ki” (Ütopist) 
“Bu bardak sadece benim” (Egoist) 
“Bi kere ince belli bardak ne demek?” (Feminist) 
“Bu bardaktan bir gün öyle çok olacak ki (İdealist) 
“Bardağı metal tercih ederim, bu hemen kırılır” 
(Militarist) 
“Bardakları asıl yüz yıl sonra gör bak nasıl  olacak” 
(Fütürist) 
“Bardak güzel de biraz büyük” (Minimalist) 
“Bardağın altında karşıt renkten bir örtü koyama-

dınız mı?” (Sitilist) 
“Kolay bir obje; rahat çizilir” (Karikatürist) 
Nası diyo siz, su istiyo ben (Turist) 
Bu bardak ne? Niye kristal değil (Assolist) 
Altı üstü yarısı dolu bi bardak. Amma uzattınız 
(Realist) 
Bu liste uzaaaaar gider.

Bazılarımız bir bardak suda fırtına koparır. Bazı-
larımız güzel sözler söylenmiş bardakdaki suyun 
kristalize yapısını merak eder. Masaru Emotonun 
kulakları çınlasın...

Bizlere ders olacak olan aynı şeye baktığımızda 
hepimizin kendimize göre söyleyeceğimiz deği-
şik şeyler olduğu bir gerçek. Esas olan bu farklı-
lıkları yönetebilmek, bunlara tahammüllü olmak 
ve buradan güzel bir şeyler çıkarmaktır.

Yürüdüğümüz yolların sonu görünüyor. Bana ne 
yardan bahardan, bana ne yazdan kışdan diye-
cek olgunluğa hepimizin kavuşmasını elbette 
arzu ederiz. Ama artık böyle bir dünyada yaşa-
madığımız bir gerçek...

Artık aşklarımızın, heyecanlarımızın, ideallerimi-
zin peşinde değil; hazların, hızların peşinde sav-
ruluyoruz.. Çünkü aşk ayrılık demektir. Eh bugün 
her yer ve herkes fiziken çok kolay ulaşılabilir 
olmaktan öteye 3D hologram sistemiyle ayrılık, 
uzaklık diye bir kavram kalmadı. Sevdiklerimiz-
le aynı ortamda konuşabiliyoruz. Dünyanın öte 
başında olsa da kendisini birebir görüp yan yana 
imiş gibi sohbet edebiliyoruz.

Bugün ne özleyecek kadar uzakta ve görünemez-
likte Leylalar var ne de hayaline vurgun Mecnun-
lar...
Bunlar artık değil nostaljik, tarih bile olmaktan 
çıktı...

Ne dersiniz...
Şimdi ben pesimist miyim, optimist miyim, nihi-
list miyim?
Siz karar verin...

Yüzümüz hep gülsün. Gül yüzlülerle, Yusuf yüzlü-
lerle çevremiz dolsun...

Dertsiz, tasasız, borçsuz, güzel günler hepimizin 
olsun.

MAHMUT KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Site Sakinlerimiz,

Başkan’dan
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Bültenliyorum

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Küçükdoğan site yöne-
timindeki 6 aylık hizmeti değerlendirdi. Bugüne kadar yapı-
lanları, bundan sonra yapılacakları, ileriye dönük planlarını 
açıkladı. 

altı ay
sitemizin hizmetinde

Önceliğimiz İletişimi Artırmak Oldu
Site yönetim görevini devraldıktan sonra en önem 
verdiğimiz husus site sakinlerimizle güçlü bir ileti-
şim içinde bulunmak oldu. Kapımızı da, gönlümüzü 
de site sakinlerimize açtık. Sitemizin ve komşuları-
mızın iyiliğine olacak, sitemize değer katacak her 
türlü teklife, isteğe, yapıcı tenkitlere ulaşmak için 
gayret ettik. Bunları planlamalarımızın belirlenme-
sinde ve önceliklerimizin tespitinde esas kabul ettik. 

İletişim Kanallarını da Artırdık
Site sakinlerimize duyurularımızı, hizmetlerimizi, 
ricalarımızı iletebilmek için iletişim kanallarımızı 
artırdık. Çünkü doğru bilgilenme ancak doğru ileti-
şimle olabilirdi. Site bültenimiz ve whatsapp bilgi 
hattımıza İHLAS MARMARA TV Youtube kanalımızı da 
ekledik. Sitemizdeki asansör panolarını, bilboardları 
da iletişim kanalı olarak kullanmaya başladık. 

Önce İstişare, Sonra Hızlı İcraat
Blok temsilcilerimiz ve site sakinlerimizle yaptığı-
mız istişarelerin sonunda aldığımız kararları süratle 
icra etmeye başladık. İlk üç ayımız güvenlik, temiz-
lik, peyzaj ve site yönetim personel kadrosunun ye-
nilenmesi ile geçti. Bu dönem adeta toprağa tohum 
atma dönemi idi. Sonraki üç ayda tohumlar filizlen-
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meye ve gözükmeye başladı. İnşallah nasip olursa 
1 yılın sonunda yapacağımız değerlendirmede veri-
len hizmetleri, biten eserleri bir bir sıralarız.

Aidat Artışı Olmadan İcraat Dönemi
2020 yılı ülkemiz ve dünyada zor bir yıl idi. D Mev-
cut hizmetlerin devamı ve yeni yapılacakların fi-
nansmanı için ya aidatların artmasına; ya da çok sıkı 
bir para, insan ve malzeme yönetimine dayalı tasar-
rufa ihtiyaç vardı. İkinci yolu tercih ettik ve tasarruf 
tedbirlerini sıkı sıkıya uyguladık. Aidatların düzenli 
ve zamanında ödenmesini takip etmek de zorunlu-
luk oldu. 

Maaş ve Huzur Hakkı Yok
Site yönetimine gelişimizle beraber başkan olarak 
benim maaş almayacağımı ilan etmemle beraber 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri de huzur hakkı 
istemediklerini beyan ettiler. Site yönetimini bir 
rant, çıkar kapısı olarak görebileceklerin muhtemel 
beklentileri de boşa çıkarılmış oldu. 

Modern Makinelerle Temizlik ve Peyzaj
Temizlik ve peyzaj hizmetlerinin hızını, verimini, ve 
kalitesini artırmak için aldığımız yeni makinalarla 
aynı zamanda tasarruf da sağladık. Çok az sayıda 
personelle daha çok iş üretir olduk. Daha yeşil, daha 
güzel bir çevre için makinalarla hizmet gücümüz arttı. 

Havuzlar Yeniden Düzenleniyor
Ada kısmındaki havuz ve ördekli park havuzunun bir 
kısmı uzun süredir arızalı idi. Ada havuzunu yeniden 
düzenledik. Etrafına kamelyalar yerleştireceğiz. Ay-
rıca hemen yanına gül koridoru yapıyoruz. Ördekli 
park havuzunda da çalışmalar devam ediyor. Kısa 
sürede bu iki parkı ve daha sonra numune parkı her-
kesin huzurla dinleneceği mekanlar haline getirece-
ğiz.

Site Giriş Kapıları Yenileniyor
Sitemizin güvenliğini artırmak, izinsiz-kontrolsüz 
giriş çıkışları önlemek için sitemizin kapılarının 
yenilenmesi çalışmalarına başladık. Yeni Ada Kapı-
sı yapımını, Fatih ve Kolej kapılarının inşası takip 
edecek. Kapılar yapıldığında sitemize site sakini ol-
mayanlar giremeyecek. Misafirler sorgulanıp, daire 
sahiplerinin izini ile alınacak. Belediye otobüsü ve 
minibüsler site dışından geçecek.

Site güvenliğini artırmak için yaya kapıları da turni-
keli olacak. A3 blok önündeki yaya kapısı turnikeli 
yapılarak site güvenliği artırıldı. Küçük ada yaya gi-
rişi de turnikeli olacak.

Küçük ada araç giriş kapıları da taşıt tanımalı oto-
matik sürgülü kapı olarak yenilendi. Küplüce cadde-
sindeki İSKİ çalışmalarının bitmesiyle beraber polis 

DÜN
BUGÜN
YARIN
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karakolu yanına kapı yapılarak siteye girişler önlen-
miş oldu. 

Blok Giriş Kapıları Çelik Kapı Oluyor
Site giriş kapılarıyla birlikte blok girişlerinin ye-
nilenmesine de başlandı. Apartman giriş kapıları 
modern çelik kapılarla değiştirilmesine başlandı, 
hızlı bir şekilde bütün bloklar yapılacak. Apartman 
girişindeki merdiven rıhlarına seramik kaplanması 
ve merdiven korkuluğuna küpeşte monte edilmesi 
çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca apartman kapısı 
girişindeki mermerler de yenileniyor.

Sitemizin Görüntüsü Yenileniyor
Sitemizin “Türkiye’nin en güzel sitesi” olduğunu gö-
nülden söyledik ve bunu herkese kabul ettirmeye 
azmettik. Peyzaj konusunda bugüne kadar yapılan 
budama, ayıklama, çiçeklendirme çalışmaları site 
sakinlerimizin en çok teşekkür ettiği çalışmamız 
oldu. Büyük adada süs havuzunda ve çevresinde 
yapılan peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları bitti. Ana 
cadde üzerindeki manolyalar bordürle çevrildi. İçle-
ri çiçeklerle donatıldı. Cami kavşağı yeniden düzen-
lenip, çiçeklendirildi. 
Bu yıl peyzaj konusunda mevcudun korunmasının 
ötesinde yapılacak olanlar sitemizin güzelliğine gü-
zellik katacak. Sitemiz peyzaj mimarisinin en güzel 
örneklerinin görüleceği bir botanik bahçesi olarak 
tanınacak. 

Site Sakinlerimizin Derdi, Bizim Derdimiz
Site sakinlerimizin ve özellikle zemin katlarda otu-
ranların bir problemi de rögar problemi idi. Buna 
duyarsız kalmadık, çareler aradık. Rögar taşmasını 
önlemek için bulduğumuz çareyi 1 numaralı daire 
sahiplerine ilettik, arzu edenlerin dairesinde yapı-

lan işlem ile bu risk ortadan kalktı. Ayrıca rögarla-
rın kapakları değiştirilip, gider borusuna çekvalf 
sistemi takılarak haşerat girişine ve kokunun geri 
gitmesine mani olundu. Rögarların tıkanmasının bir 
sebebi de rögarlara atılan yabancı maddelerin atık 
bitkisel yağlarla birlikte katman oluşturması. Atık 
bitkisel yağların kanalizasyona atılmayıp biriktirilip 
geri dönüşümle milli servete kazandırılması proje-
sini de başlattık. Site sakinlerimizin desteği ile ha-
yırlı neticeler alacağımıza inanıyoruz. 
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Bisiklet Garajlarının Yapımı Devam Ediyor
Bloklarda merdiven, sahanlık gibi ortak kullanım 
alanlarında eşya bulundurulması hem yangın ve 
deprem yönetmeliğine aykırı ve hem de temizliğe 
de mani oluyor. Buralardaki eşyalarını almalarını 
site sakinlerinden rica ettik, alınmayanları mecbu-
ren biz kaldırmaya başladık. 156 bloku hala biti-
remedik. Bisikleti olan site sakinlerimizin bisiklet-
liklerin yetersiz olduğunu bildirmeleri üzerine bu 
konuya da eğildik ve bisiklet garajlarının yapımına 
başladık, çalışma devam ediyor. 

Tadilat Site Yönetiminin Bilgisi İle Olacak
Site sakinlerimizin bir diğer şikayet konusu da tadi-
lat yapanların komşu haklarını ihlal edici uygulama-
ları idi. Bu konunun da esaslarını belirledik, bundan 
sonra yönetimde tadilat sözleşmesi yapılmadan ça-
lışmaya izin verilmeyecek. 

Bakımsız, Yıpranmış Hiçbir Şeye Razı Değiliz
Sitemiz yapılalı 23 yıl oldu. Doğal olarak eskimiş, 
yıpranmış, dökülmüş yerler oluyor. Gerek dış cephe 
duvarlarında, gerek bina refüjlerinde, yol ve kal-
dırımlarda böyle nereyi görsek tamirine ve yeni-
lemeye çalışıyoruz. Sitemizin muhtelif yerlerinde 
site yönetim personelimizin ve taşeron firmaların 
yaptığı çalışmaları takip ve kontrol için sıraladığı-
mızda sadece madde başlıkları sayfalar tutuyor. Bu 

kadar yoğun çalışmaları görmeleri sebebiyle kamu 
ve yerel yönetimlerden yardım aldığımızı sanan site 
sakinlerimiz olduğunu duyunca bu hizmetlerin ta-
mamının site yönetimi tarafından yapıldığını duyur-
mak ihtiyacını hissettik.

Yarışmalar Sitemizin Güzelliğine Ayna Tuttu
Salgın şartlarında evlere hapsolan gençlerimiz için 
düzenlediğimiz fotoğraf ve kompozisyon yarışması-
na yoğun katılım oldu. Gençlerin gözüyle ve kale-
miyle sitemizi nasıl gördüklerini yansıttıkları güzel 
bir etkinlik oldu. Salgın kalktığında park ve bahçele-
rimizde, spor tesislerimizde gençlerimiz ve kendini 
genç hissedenler için çok daha farklı etkinlikler dü-
zenleyeceğiz. 

Gençler Bizim Geleceğimiz
Gençler bizim geleceğimiz, ümidimiz, gururumuz. 
Onlarla istişare toplantılarımız devam ediyor.
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Yeşil Masa Dertlere Çare 
Olmak İçin Kuruldu
Site yönetim hizmetle-
rinden güvenlik, temizlik, 
peyzaj ve teknik servis hiz-
metlerine ve bunlarla ilgili 

site sakinlerinin istek ve şi-
kayetlerini karşılayan BEYAZ 

MASA hizmetine YEŞİL MASA’yı 
ilave ettik. Yeşil masa site sakinlerinin maddi ve 
manevi her türlü sıkıntısına, derdine, komşuların el 
birliği ile çözüm bulma gayretlerini koordine ediyor. 
Sitemizde komşuluk ilişkilerini geliştirici sosyal fa-
aliyetlere öncülük ediyor. İş arayanla personel ara-
yanı, eşya arayanla bağışlayanı buluşturuyor. Adak, 
akika, hayrına kurban kesme faaliyetlerini organize 
edip ihtiyaç sahiplerinin evlerine et girmesine ara-
cılık ediyor. Yeşil masanın hedefi bu sitede çaresizli-
ğin, haksızlık ve yalnızlığın olmadığını fiilen göster-
mek, iyiliği yaymaktır. Site yönetim hizmetlerinden 
belki de daha fazla dua ve teşekkür almamıza vesile 
olan yeşil masa hizmetimiz salgın şartları kalktığın-
da çok daha organize faaliyetler icra edecektir. 

Site Sakinlerimizin Desteğini Rica ediyoruz
Site yönetim hizmetinin insanların duasına vesile 
olan hayırlı yönü olmasa, meşakkatine yıpratıcılı-
ğına tahammül mümkün olmazdı. Site sakinlerimiz 
müsterih olsunlar ki, bütün personelimiz fedakâra-
ne çalışıyor. Bazen gece geç vakitlerde yatağından 
kaldırdığımız personelimiz oluyor. Tedavi için has-
taneye gitmeyi günlerce iş yoğunluğundan ertele-
yen oluyor. Marifet iltifata tabidir. Bu personelimiz 
bir kuru teşekküre muhtaç bırakılıp, motivasyonu 
bozulmamalıdır.

Site Sakinlerimizden Ricamız;
- Alınan kararların, yapılan icraatların mutlaka kat 
mülkiyeti kanunu, site yönetim planı ve komşu hak-
larına uygun olmasına itina gösterildiğimize itimat 
ediniz.
-  İstek ve şikâyetlerinizin diğer site sakinlerinin hak 
ve menfaatlerine aykırı olmadığından emin olun.
- Site yönetimi site sakinlerimizin hak ve menfaat-
lerini kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde 
de aramakta ve takip etmektedir. Ama taktir edin 
ki, plansız bir elektrik kesintisinde bir arıza duru-
munda bunun sebebini ve ne zaman elektrik gele-
ceğini 20 bin kişinin yaşadığı bir sitede bütün site 
sakinlerine tek tek anlatmaya imkan yoktur. Planlı 
kesintileri zaten duyuruyoruz. Plansız arızalarda 
biz gerekli yerlerden bilgiye ulaştığımızda ve uzun 
sürecekse site sakinlerimizi yine bilgilendiriyoruz. 

Empati yapılıp santraldaki personelin yerine kendi-
mizi koyarsak sanırım konu anlaşılır. Santralın meş-
gul edilmemesi ile çok önemli ihtiyaçların duyurul-
masına mani olunmamış olur.
- Hizmetin devamı için site sakinlerimizden aidat-
larını düzenli ve zamanında ödemelerini istememi-
ze anlayış göstereceklerine inanıyoruz. Bu konuda 
hiçbir kimseye farklı muamelede bulunmaya hakkı-
mız da, yetkimiz de yoktur. Hatta imkanı olan site 
sakinlerimiz aidat ödemekte zorlanan komşularına 
yardımcı olduklarında hem ona, hem de yaşadıkları 
siteye hizmet etmiş olacaklarını hatırlatırız. 
- Sitemizin güzelliğinin muhafazası ve mevcut de-
ğerinin artışı için site sakinlerimizden rica ettiğimiz 
birkaç küçük husus da var. Ortak kullanım alanlarına 
ayakkabı, paspas, bisiklet dahil hiçbir eşya konul-
maması. Blokların içinde ve çevresinde kedi bes-
lenmemesi ve blokların içine alınmaması. Balkon 
demirlerine ve panjurlara çamaşır asarak sitemizin 
görünüşünün çirkinleşmesine sebep olunmaması. 
Bu ricalarımızı sabırla defalarca tekrarladık, site sa-
kinlerimizden anlayış ve katılım bekliyoruz.

Sitemizin Değeri Artıyor, Daha da Artacak
Yaptığımız ve yapacağımız icraatların doğal sonu-
cu olarak sitemizin ekonomik değeri de artacaktır. 
Sitemizde yaşamak imrenilecek, hedeflenecek hale 
gelecek, burada yaşayanlar kadar burada yatırım 
yapanlar da kazanacaklardır. Bir yıl sonra nasipse 
bunu rakamlarla konuşma imkanımız olacaktır.

Bu sohbetimiz “sitemizin hizmetinde 6 ay” başlığın-
da idi. Maksadımız yaptıklarımızı kısaca anlatıp si-
temizin geleceği hakkında size bir projeksiyon sun-
mak idi. Yeri ve zamanı geldikçe gerçekleştirmek 
için planladıklarımızın hepsini şimdiden ilan etmek 
istemiyoruz. Sadece şu kadarını söyleyelim ki, güzel 
sitemiz inşallah çok daha güzel olacak. Burada yaşa-
maktan iftihar edeceğiz. 

Yönetim Kurulu Başka-
nımız Mahmut Küçükdo-
ğan’ın site yönetimin-
deki 6 aylık hizmetleri 
değerlendirdiği video 
konuşması, İhlas Marma-
ra TV kanalımızda yayına 
girdi. Cep telefonunuzun 

kamerasını QR koduna tutun. Web sitesi QR 
kodu “Youtube.com” Safari ile açılsın yazı-
sına tıklayarak, videoyu ve kanalımızdaki 
diğer videoları seyredebilirsiniz.
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İnsanlar tarih boyunca ve tarihin sona ereceği güne 
kadar yurt, vatan aramaktan hiç geri durmamıştır ve 
durmayacaktır. Zira yaşanılan yurt; ticari, siyasi, as-
kerî ve belki de en önemlisi ruhsal, psikolojik olarak 
insan üzerinde doğrudan etkilidir. Dünya üzerinde 
öylesine eşsiz, özge, özel, mümtaz, müstesna, ku-
surların çoğundan münezzeh, rahmanî bir yurt var ki 
hakkında olumlu, müspet kelimelerin tümünü kul-
lansanız bile güzelliğin kıymetini bilen, işinin ehli 
olan hiç kimse mübalağa ettiğinizi düşünmez. Der-
ler ya kelimelere dökülürse anlamını yitirir, anlatıl-
maz yaşanır diye, işte İhlas Marmara Evleri 1. Kısım 
böyle bir muhtevaya, mehabete sahip.
 
Cengiz Han’ın, Hitler’in yok etmeye kıyamayaca-
ğı bir belde düşünün. İstanbul ülke olsa başkenti, 

en güzel şehri olurdu muhtemelen bu site. Kelime 
hazneniz ne kadar geniş olursa olsun, tasavvur, ta-
hayyül, tasvir istidadınız ne kadar gelişmiş olursa 
olsun bir yerde tıkanıyorsunuz bu şaheseri tasvir 
ederken. Bir yiyeceği, isterseniz kusursuz, tattırıyor-
muşçasına anlatın; hiçbir zaman dinleyen kişinin ta-
rif edileni tattığı kadar etkili olamaz. Herkesin farklı 
bir yaklaşımı, algılama biçimi, zihin yapısı, seciye-
si, meşrebi vardır. Bu sebeptendir ki aynı olanı bile 
farklı görürüz. Bu yüzden İhlas Marmara Evleri’ni di-
lediğiniz kadar anlatıp, kelimelere dökün hep yarım 
kalırsınız. Anlattığınız kişi sitenin sınırlarına girip, o 
muhteşem ahengi gözüyle görüp, aurasını ruhuyla 
hissedip, ambiyansını gönlüyle tattığı âna kadar sizi 
hiçbir zaman anlamayacaktır. Tıpkı babasının yadi-
garı takımının maçına ilk kez giden küçük çocuğun 

Kompozisyon yarışması üçüncüsü MEHMET ENES TURAN’ın yazısı

“Toprağa sevgiden 
başka tohum
ekmeyenlerin sitesi”
İnsanoğlu, Dünya ile tanıştığı 
ilk andan itibaren mütemadi-
yen arayış içerisinde olmuştur. 
Kimi zaman huzur aramış, 
kimi vakit yiyecek, kimi za-
man dilimindeyse yurt ara-
mıştır. Huzur, güven ve bolluk 
içinde yaşayacakları, uğruna 
ölümü göze alacakları kadar 
güzel bir yurt…
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stadın içerisine girdiği andaki yaşadığı duygu yo-
ğunluğunu, hissiyatı kimsenin tarif edemeyeceği 
gibi. 

Düşünülebilen, tahayyül edilemeyen bütün kusur-
lardan münezzeh olan Allah, cennetinde yarattığı 
birçok şeyin bir benzerini bu cihan içinde yaratmış-
tır. Her karışı mükemmel bir mimarlık, mühendislik, 
sanatkarlık eseri olan bu cihanda da cennetinden 
kesitlerinin cüzi kısmını biz insanların gözleri önü-
ne sermiştir. Tabi ilahi muştuya kulak verip; düşü-
nen, merak eden, ibret alanların önüne. Adn, Firdevs 
cennetlerini kısıtlı bilgimizden ötürü belki fazla bil-
miyoruz; lakin bâtınında ve zâhirinde nice güzellik, 
nimet barındıran bu cennetin üzerinde yaşıyoruz. 
İşte biz bu yurdun içerisinde her gün nefes alıp, 
gözlerimizi, ruhumuzu, kalbimizi dinlendiriyoruz. 
Bu yüzdendir ki buraya alışan bir insan hangi maddi 
imkana ulaşırsa ulaşsın buradan kopmak istemiyor, 
kopsa dahi geri dönmenin yollarını arıyor.
 
Yaşadığım her anda düşünmenin lezzetini tadanlar-
dan olduğum için, bulunduğum ortamı tahlil edip, 
müşahede süzgecinden geçirdim. Bu cennet siteye 
sonradan gelen bahtiyar kullardan biri olduğumdan 
kıymetini, avantajlarını daha iyi bilenlerdenim. Bu-
radan her kopup, vuslata erdiğimde içimdeki huzu-
ru, neşeyi sizlere tarif etmenin de kıvancı içindeyim. 
Önceleri İstanbul’a vardığımda yaşadığım güzel 
duyguları şimdi yıllardır bu sitenin kapısından gir-
dikten sonra yaşıyorum. Denizin mavisinin, doğanın 
yeşiliyle cilveleştiği bu doğa harikası öylesine ince 
düşünce, kul hakkı bilinci, estetik kaygısı ile tasar-
lanıp, inşa edilmiş ki; adım attığınız her bölgesinde, 
binaların arasındaki mesafede, Türkiye’de yeşilin 
en bol olduğu peyzajında, oturduğunuz her bankın 
size sunduğu manzarada bunu hissedip, yaşayabili-
yorsunuz. Burası sadece seçilmiş şanslı insanların 
değil; aynı şerefe mazhar olmuş kedilerin, kirpile-
rin, kuşların, milyonlarca ağaç, bitkinin ve nice dilsiz 
kulun mabedi, istirahatgâhıdır. 

Binlerce kişinin yaşamasına rağmen insanların bir-
birlerine tebessüm ve selamla bolca sadaka vererek 
şehirlerin körelttiği kalpleri yendiği, ’İstanbul’da 
komşuluk olmaz.’ diyerek halt edenlerin yanıldığı, 
çevresinde yürüyenlerin çöp yığınları yerine eşsiz 
doğal güzellikleri gördüğü (Maalesef pandemi ne-
deniyle site dışına çıkamayan bazı basiretsizler son 
zamanlarda etrafını kirleterek bu vatana ihanet edi-
yorlar; umarım bu yazıyı okuyup ibret alırlar.) insan-
ların sınırları içerisinde gönül rahatlığıyla adım atıp, 
zerre kuşku beslemeden evlatlarını dışarıya yolla-

dığı, mülk sahiplerinin büyük bir kıvançla misafirle-
rini ağırladığı, içerisinde siteye özel karakolun, sağ-
lık ocağının, postanenin (umarım tekrardan açılır), 
alışveriş merkezinin, eczanelerin, kafelerin, otobüs 
hatlarının olduğu, üzerinde yaşamayanların bile 
vaktinin çoğunu geçirdiği, İstanbul’un içinde olup 
da şehrin tüm güzelliklerini barındırırken; gürültü, 
nezaket eksikliği, toplu yaşayamama kültürsüzlüğü 
gibi geçici kötülüklerden sıyrılmış bir lokasyondur 
burası. İnsanlığın, rahmanî ve beşerî güzelliğin ez-
cümle huzurun lokasyonu… Aslında burası İstan-
bul’un saklı cennetidir; zira burada yaşayanlar İstan-
bul’un eleştirildiği hiçbir kötü yana muhatap olmaz 
dolasıyla İstanbul gibi yüce bir şehri eleştirme nan-
körlüğüne, gafletine düşmez. Zaten cennettekiler 
de vefa bilenler, tamahtan sıyrılmışlar, nimetlerin 
güzelliğini bilenler değil mi? Meyve veren ağaç taş-
lanmaz mı hiç? Kıymetini görüp, ihtirasa kapılarak 
fitneyle ele geçirmeye çalışanlar gösterdi ki herkes 
buranın değerini, güzelliğini görüyor. Onlar da hak-
lılar; zira Türkiye’nin en büyük, en seçkin, en güzel 
ve en yaşanılası hatta uğruna ölünesi yeridir bura. 
Burada yaşamaktan da güzel olan varsa muhteme-
len sitede yaşlanmaktır. Öyle ya insanız, nankörüz; 
sitemizde bir ömür geçirip yaşlanana bir ömür yet-
mez, ikinci ömrü dahi ister… Şüphesiz dünyanın en 
tatlı, en masum nankörlüğü olurdu.

“Kuru duayı bırak, ağaç isteyen tohum eker.” diye 
buyuran Mevlâna Celaleddin-i Rumi hazretlerine 
kulak vererek bu mabedin her karışına tohum sa-
çanlara gönül borcumuz olan teşekkürü layıkıyla et-
mek bizlere düşen; sitemizi korumak, temiz ve güzel 
tutmak, aşikâr şekilde hizmet etmeye talip olan ve 
bu güzellikleri artırmaktan başka gaye, amaç güt-
mediğini hızla hizmete soktuğu icraatlarından belli 
eden yeni yönetime sahip çıkıp, destek olmak ve in-
sanoğluna buranın güzelliğini anlatmaktır. “Şu top-
rağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, şu tertemiz 
tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz.” diye 
buyuranlara icabet ederek bu toprağın her zerresi-
ne huzurun, sevginin, bereketin tohumunu saçanla-
ra selam olsun. Bu sitenin kuruluşunda çok büyük 
emekleri olan Enver Ören Bey’in sadak-i cariyesine 
gıpta etmemek mümkün mü? Hazret-i Peygamberin 
‘ekolojik sünnetine’ uyarak tasarlanan bu sitenin ya-
pımında emeği olan kim varsa insanlık nâmına dua 
ve selam ediyorum. Allah kalbinize huzur versin…
Ne büyük şereftir bu sitede yaşamak! Ne büyük onur-
dur bu cennet İhlas vatanına hizmet etmek… 
“Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe 
geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi hep 
yeşil ve güzeldir.”

MEHMET ENES TURAN
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İhlas Marmara Evleri 1. Kısım sitesi İstanbul’da ayrı-
calıklı bir mekândır.  Her dairesi çift cepheli olması 
hasabiyle hem güneşin doğuşunu, hem de batışını 
zahmetsizce gören nadir yerlerdendir. Panoramik 
görüş açısı, deniz manzarası ve ön plandaki orman 
görüntüsü muhteşemdir.  Güneş ilk buraya doğar, en 
son buradan ayrılır, çok şanslıdır buraya yaşayanlar. 
Güneş doğuşu ve batışı ile şairlere ilham olur, aşık-
ların yüreğini sızlatır. Bu harika olayı seyredebilmek, 
görüntüleyebilmek için insanlar kilometrelerce git-
mek zorunda kalır, zahmet çeker, zaman harcar. Oysa 

bizim sitemizin sakinlerinin her sabah ve akşam bu 
güzelliği seyretmek için evlerinin penceresinden 
dışarı bakmaları yeterlidir.

Bu büyük nimeti bir görsel şölene çevirmek için 
sitemizin muhtelif köşelerinden güneşin doğuşu 
ve batışının doyulmaz güzelliğini gösteren bir klip 
yaptık ve İHLAS MARMARA TV Youtube kanalımızda 
yayınladık. Site sakinlerimizin katkısı ile, onların 
gönderdikleri fotoğraflarla yapılan bu klip gerçek-
ten çok güzel oldu. Seyretmenizi tavsiye ederiz. 

Soru: Güneşin doğuşu ve batışını 
en güzel nerede seyredebiliriz?
Cevap: Tabii ki bizim sitemizde

Fotoğraf: TAHA EKİNCİ 

Fotoğraf: TAHA EKİNCİ Fotoğraf: NİYAZI KONAKÇI

Cep telefonunuzun ka-
merasını QR koduna tu-
tun. Web sitesi QR kodu 
“Youtube.com”safari ile 
açılsın yazısına tıklaya-
rak “güneşin doğuşu ve 
batışı” videomuzu sey-
redebilirsiniz.
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Güzeldi, daha güzel oldu, 
çok daha güzel olacak
Sitemizdeki peyzaj mimarisi çalışmaları yoğun şekilde 
devam ediyor. Birkaç ay sonra park ve bahçelerde, yollar-
da ve kaldırımlarda el atılmayan yer kalmayacak. Güzel 
sitemiz çok daha güzel olacak.
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Site yönetimi olarak verdiğimiz birçok hizmetle belediyenin 
yükünü alıyoruz, bir nevi bölgesel belediyecilik yapıyoruz. 
En azından belediye 20 bine yakın bir nüfusla tek tek ilgi-
lenmek zorunda kalmıyor. 

Hayırlı olsun
Sitemizin yol süpürme aracı

Sitemizin sokakları, caddeleri bundan sonra kendi 
yol süpürme aracımızla temizlenecek. Site yöneti-
mi olarak teknolojik makine ve techizatlarla  daha 
az personelle daha çok iş yapma  prensibiyle çalı-
şıyoruz. Bu makine ile (belki de) Türkiye genelinde 
kendi yol süpürme aracı olan ilk site olduk.

Çöp toplama, sokak ve caddeleri temizleme aslında 
belediyenin görevi. Belediye sadece ana caddemi-
ze haftada birkaç saat yol süpürme aracı gönderi-
yor ki ne kadar yeterli olduğu tartışılır, diğer hiçbir 
yere bakmıyor.

Site yönetimi olarak verdiğimiz birçok hizmetle be-
lediyenin yükünü alıyoruz, bir nevi bölgesel beledi-
yecilik yapıyoruz. En azından belediye 20 bine ya-
kın bir nüfusla tek tek ilgilenmek zorunda kalmıyor. 
Biz de belediyeden haklı olarak bizi desteklemesini 
bekliyoruz. Bugüne kadar maalesef diyalog ve iş-
birliği davetlerimize yeterli karşılık bulamadık. Site 
sakinlerimizin haklarını kamu kuruluşları ve yerel 
yönetimler nezdinde korumak ve takip etmeyi de 
site yönetimi olarak görevlerimiz arasında sayıyo-
ruz. Önümüzdeki günlerde bunlar hakkında site sa-
kinlerimize bilgilendirme yapacağız. 
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Küçük Ada daha da 
emniyetli oluyor
Kapıların tamamlanması ile birlikte kapılardan evlere gö-
rüntülü olarak haberleşme sistemi de tamamlanmış olacak.

Sitemizin giriş kapıları siteye değer kazandıracak

Yönetimi devraldığımızda site giriş kapılarının, 
siteye değer kazandıracak ve güvenliğini daha da 
artıracak şekilde yeniden yapılacağı sözünü ver-
miştik. Bu konuda birçok mimari çizimler yaptır-
dık. Nihayet sitemize en iyi yakışanında karar kılıp 
yapımına başladık. İlk site giriş kapısını Büyük ada 
parselinden başladık. Bu ara Ada parselinin hemen 

karşısında olan küçük ada tabir ettiğimiz parsel için 
de kapıların değişimini gündeme aldık. Bu parsel-
deki 6 blok yöneticimizle görüştük. Fikirlerini aldık. 
Hepsinin ortak kararı ile kumandalı, plaka okuma 
sistemi ile çalışan kapılar yapma kararını aldık. Ay-
rıca yaya girişini güvenli hale getirmek için boy tur-
nike takılacak. Küçük ada kapısı, diğer kapılardan 
farklı olmaması için, mimari tasarım olarak diğer 
site kapılarına benzettik. Kapını yapımı tamamlan-
dığında buradaki bloklarımız güzel bir görüntünün 
yanında, maddi değerleri de artmış olacak. Kapı 
çalışmaları yapılırken devam eden diğer çalışma-
mız, bloklarda bütün dairelere kapılardan, güvenlik 
kulübelerinden ulaşan iletişim sisteminin yapımı-
dır. Kapıların tamamlanması ile birlikte kapılardan 
evlere görüntülü olarak haberleşme sistemi de ta-
mamlanmış olacak. Bu çalışmalarımızın sonunda 
artık siteye giren de çıkan da belli olacak. Sitemizin 
arzu edilen tam güvenliği sağlanmış olacak.
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      bilgi@ihlasmarmaraevleri1.com

HAYAT YOLUNDA

Sitemiz sakinlerinden;

YAVUZ ÖZGÜN
GÜLİZAR ARTUÇ

vefat etmişlerdir. Merhum ve 
merhumelere Yüce Mevla’dan 

rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

YAVUZ ÖZGÜN

ARAMIZDAN AYRILAN KOMŞULARIMIZ

İhlas Marmara Evleri 1
Site Yönetimi Adına İmtiyaz Sahibi 

Site Yönetimi

Yayına Hazırlık Site Yönetimi 

0212 875 33 43

Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş. 0212 454 35 08

Yönetim Merkezi
İhlas Marmara Evleri 1 / Önder Cad. No:6E

Yönetim Binası Yakuplu / Beylikdüzü
www.ihlasmarmaraevleri1.com

Ölüm güzel şey
Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber...
Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?

Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun!
Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun!

Kapı kapı, yolun son kapısı ölümse;
Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse!

O demde ki, perdeler kalkar, perdeler iner,
Azrail’e hoş geldin, diyebilmek de hüner...

O dem çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın?
Toprağın altındaki saklambaçta var mısın?

Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var;
Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var!

Ufka bakarlar; ölüm uzakta mı uzakta...
Ve tabut bekler, suya inmek için kızakta...
Sultan olmak dilersen, tacı, sorgucu, unut!

Zafer araban senin, gıcırtılı bir tabut!

Necip Fazıl Kısakürek

Aramızdan 
ayrılan 
komşuları-
mızın güzel 
sitemizden, 
hakiki cen-
nete gittikle-
ri tesellisi ile 
onları Necip 
Fazıl’ın bu 
şiiri ile yad 
ediyoruz.

Lütfen Kaydedin!Lütfen kaydedin ve ailenize kayıt ettirin
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Ailesi ve kendisini seven hiç kimsesi olmayan 
bir yetim kızla ilgili çok güzel bir hikâye vardır. 
Kendini çok ama çok üzgün ve yalnız hissettiği 
bir gün, çayırda yürürken, bir çalıya küçük bir 
kelebeğin takıldığını görür. Kendini kurtarmak 
için çabaladıkça, dikenler onun narin kanatları-
nı daha çok hırpalar. Küçük yetim kız dikkatle 
kelebeği kurtarır. Uçup gitmek yerine, kelebek 
güzel bir periye dönüşür. Kız gözlerine inana-
maz. 
Peri, kıza, “Senin eşsiz iyi kalpli davranışın için, 
sana bir dilek dileme hakkı veriyorum.” der.
Kız bir an düşünür, sonra “Bana mutlu olmanın 
yolunu göster.” der.
Peri “Peki” der, ona doğru eğilir ve kulağına bir 
şeyler fısıldar. Sonra da ortadan kaybolur.
Kız büyüdüğü sürece, ondan daha mutlu kim-
se yoktur. Herkes ona mutluluğunun sırrını so-
rar. O ise gülümser ve “Sırrım, küçük bir kızken 
iyi kalpli bir periyi dinlemiş olmamdır.” der.
Yaşlanıp, ölüm döşeğine düştüğünde, komşu-
ları etrafına toplanırlar. Sırrının da onunla bir-
likte yitip gitmemesi için öğrenmek isterler. 
“Lütfen bize söyle” diye yalvarırlar. “İyi peri sana 
ne dedi?”
Sevimli yaşlı kadın gülümser ve “Bana şöyle 
söyledi” der: 
“Ne kadar yaşlı, genç, zengin ya da fakir güven-
de olsalar da HERKESİN SANA İHTİYACI VAR.” 
Sır bu.
***
Geçenlerde bir gazetede bir haber röportaj ya-

yınlandı. Dünya milletlerinin mutluluk anlayışı-
nı araştıran yüzlerce çalışmayı inceleyen Metin 
Uyar, Mutluluğun 100 formülünü kitabı “Mutlu-
luk Doktoru’nda toplamış. 
Diyor ki, “araştırmalar başkasının mutluluğu 
için çalışan kişilerin daha mutlu olduğunu gös-
teriyor. Yani mutlu olmak için iyilik yapın. “
İyilik yapan bunu sadece Allah rızası için yapar-
sa, yarın ahirette de karşılığını inşallah alır. Yani 
eden kendine eder. İyilik yapan aslında kendine 
iyilik yapmış olur. İşin bu manevi kazancından 
başka, dünyada da karşılığı vardır. İyilik edilenin 
mutlu olmasının iyilik edene de yansıması olur. 
Düşmanlıklar biter, dostluklar artar.
Bugün mutluluğu arayan mutsuz insanlar psi-
koloğa, yaşam koçlarına gidiyorlar. Huzuru bu-
labilmenin arayışı içindeler. Bu da bir çıkış yolu 
olabilir ama, aslında bunlara harcadıklarını hay-
ra harcasalar, hem başkalarını mutlu eder, hem 
de kendileri mutlu olurlar. Mutlu olmasına ve-
sile olunanın sevincine ortak olmanın verdiği 
hazzın yanında, kendi elindekilere şükretmeyi, 
sıkıntılara sabretmeyi de öğrenirler. 
Şarkıcı Gülben Ergen’in yazdığı “Öğrendim ki…” 
isimli kitabının arka sayfasına şöyle yazıyor: 
‘’Yaşam inatçı bir öğretmen aslında… Şöhret ise 
dolabımda asılı bir elbise… Sözü yemindir iyi in-
sanların… Ve iyilik yapmak için fırsat kollamalı 
insan…’’ 
Ne kadar anlamlı ifade etmiş. İyilik yapmak için 
fırsat kollayalım, Rabbim inşallah bize bu fırsatı 
yaratır. Biz yeter ki isteyelim. 

Bültenliyorum

Mutluluk
ayrıntılarda gizlidir
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