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Fakat bahar bu sene biraz geç geldi, ne oldu-
ğunu hala anlayamadığımız salgın sebebiyle 
doya doya yaşayamayacağımız ortada... 

Salgın hastalığın olduğu bu günlerde bahar ak-
şamları birilerine rastlamak şansımız artık yok 
gibi. Çünkü akşamları sokağa çıkmak yasak. 
Duruma bakılırsa bu tür yasakları daha uzun 
süre yaşayacağız.

Bu salgın doğal mı? Laboratuvarda üretilmiş 
mi? Hala belli değil... Virüs elbette manav dük-
kânında üretilecek değil ama bir karışıklık ola-
bildiğince gidiyor... Mesafe fiziki değil sosyal 
oldu. Hayatımızdaki pozitif kelimesi PCR testi, 
hava kalitesi, söz konusu olunca out oldu. Artık 
negatif test, negatif iyon peşindeyiz. Hijyeni ya 
ihmal ettik ya da abarttık; Bahçeleri bile dezen-
fekte ediyoruz. Ellerimiz kolonya dökmekten 
çatlamaya başladı.

Örnekler çok...

Peki bunların aklımıza, mantığımıza nasıl nor-
mal geldiğini hiç merak etmiyor muyuz? Sanki 
etmiyoruz gibiyiz. Yapılan bütün iyiliklerin ve 
yapılan bütün kötülüklerin tam karşılığının bu 
dünyada sanki görülemediğini düşünüyoruz. 
Pek çok karşılık var ama tamamını görseydik 
dünya zaten imtihan yeri demezdik. Dolayısıyla 
gerçek adalet ve hesaplaşmanın olması gere-
ken ve de olacağı beyan edilen bir yer vardır 
ve buna biz ahiret hayatı diyoruz. Mantıken de 
olması gereken yeri anlayıp gereğine göre dav-
ranamamak da ayrı bir mantıksızlık değil mi?

Dolayısıyla bugünkü tezatlar, mantıksız açıkla-
malar, yersiz beyanlar hiç umurumuzda olmaz. 
Umurumuzda olacak güzel bir anekdotu anla-
talım. Çoğumuzun belki malumu ama tekrar-
da güzellik var demişler...

“Kömürcüye girdim. 
Odun ve kömür ne kadar diye sorayım iste-
dim. “Kömür 1.000 TL, odun 650 TL + nakliye 
parası” dedi. 
Tam o an da içeri bir bayan ve küçük kızı gir-

MAHMUT KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Site Sakinlerimiz,

Başkan’dan

Eriklerin bademlerin çiçek 
açtığı bugünlerde baharı 
karşılamaya hazırlanıyo-
ruz. Site sakinlerimizin 
birbirlerine daha çok rast-
layacakları, sevinçlerini, 
tatlı telaşlarını izleyebile-
ceğimiz bir ortamı teessüs 
etmeye çalışıyoruz. 
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di. ‘’Abi, ben yine odun kömür alacağım ne
kadar oldu acaba?’’ diye sordu.

Kömürcü “abla kömür 550, odun 250 kapı-
na kadar da teslim” deyince, ‘’kazıklanıyoruz 
galiba’’ dedim içimden sessizce. 

Neyse bayan yarım ton alacak kadar parayı 
uzattı. Oduncu “bir saate kapında abla me-
rak etme, hemen çıkarıyorum arabayı” dedi.
Düşündüm; ya arkadaş bu nasıl bir esnaf, 
yanımda bari söyleme ucuz fiyatı el insaf 
dedim. Bayan çıkınca ben sustum, anlat 
bakalım hesap ver der gibi sandalyeye otur-
dum.

Güldü önce. ‘’Biliyorum kızdın bana az önce. 
Ama abi, bu ablamız üç yetim bakıyor. Her 
gün Kur’an Kursun’da çocuklara ve annele-
rine ücretsiz kurs veriyor. Kadınlar bir şeyler 
veriyor, un, şeker, yağ alıyor. Ama biz gidince 
para veriyoruz kabul etmiyor. Eşinden maaş 
bağlanmış. Ne kiraya yetiyor, ne de fatura-
lara. Düşündük nasıl yardım edelim diye. 
Sonra hanımın aklına fikir geldi. Ona evde iş 
verdi. Yaptığı işin karşılığı aylık 500 TL bile 
değildi. Ama biz, amcamlar, diğer arkadaş-
lar aramızda her ay yardım topladık ona 
yetecek kadar. Abla her ay bizim hanımdan 

parayı alıyor. Sonra bakkala borcunu ödü-
yor. Yardım edenlerden biri bakkal. Kasaba 
uğrayıp kıyma alıyor. Yardım edenlerden bi-
risi de kasap. Sonra bana geliyor odun kömür 
alıyor. Ayıptır söylemesi, yardım edenlerden 
biri de biz. Yani anlayacağın parayı bir cep-
ten çıkarıp ona yolluyoruz, o bilmeden ge-
lip bize ödüyor, para diğer cebimize giriyor. 
İnanır mısın? İşlerimin bereketi arttı. Allahü 
Teala verdiğimizi misliyle geri verdi. 11 yılda 
yapamadığım dünya malını 3 yılda yaptım 
ben. Şimdi dönüp bakınca nasıl oldu onu an-
lamadım hiç zaten. İşte bu yüzden ona şöyle, 
sana böyle kardeşim’’…

Oduncuya dedim ki, “Özür dilerim, ben bile-
memişim. Sana haksızlık etmişim. Hakkını 
helal et. Sen böyle yapmaya da devam et. 
Bu anlattıkların aramızda kalacak, adını ve 
yerini kimse bilmeyecek.”

Ramazan-ı Şerif dolayısıyla yazalım dedim... 
Orucu tutanın da tutamayanın da bayramlarını 
şimdiden kutlarım. Sağlıklı, dertsiz, borçsuz ve 
afiyet içinde sevdikleriyle birlikte geçirmelerini 
temenni ederim. 

Site sakinlerimizden kaybettiklerimizi rahmet-
le anıyorum.

Bültenliyorum
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Sitemizde Ramazan yardım-
laşma, dayanışma ve kom-
şuları gözetme ayı oldu. 

Yeşil Masa ile sitemizde Ramazan güzellikleri

Eski zamanlarda Ramazan günlerinde hayır yapmak 
isteyen gönlü zengin insanlar, hiç tanımadıkları 
mıntıkalardaki bakkal, manav ve kasap dükkânla-
rına gider, onlardan Zimem Defteri’ni (veresiye 
defteri) çıkarmalarını isterlerdi. Defterin tamamı-
nı veya bir kısmını öder ve kendilerini tanıtmadan 
çeker giderlerdi. Borcu ödenen, borcunu ödeyenin 
kim olduğunu; borcu sildiren, borçtan kimi kur-
tardığını bilmezdi... Ecdadımız sağ el ile verdiği-
ni, sol elinden bile gizler, yaptıkları iyilikleri unutur 
giderdi. 

Şimdi bu zamanda ise böyle bir şey yapanlar çok 
nadir... Çünkü en başta veresiye defterindeki borç-
lunun hakikaten ihtiyaçtan mı borç yaptığını, yoksa 
ahlaki erozyonla borç mu taktığını bilemezsin. Son-

ra sözüne güvenilir esnaf bulmakta zorlanırsın. 
Bugün yapılacak en hayırlı iş, erzak kumanyası da-
ğıtmak. Zamanların en kıymetlisi Ramazanda dağıt-
mak ve her şeyden önemlisi kendi mahallesindeki 
ihtiyaç sahiplerine dağıtmak. Bu sene sitemizin ha-
miyetperver insanları, imkânları nispetinde dağı-
tılmak üzere Ramazan kumanyasını YEŞİL MASA’ya 
teslim ettiler. YEŞİL MASA Ramazan kumanyalarını 
daha önceden tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine da-
ğıttı. Ramazan sonuna kadar (hatta Ramazandan 
sonra dahi) bu hizmet devam edecek. Sağ elin ver-
diğini sol el görmeden. Alanı rencide etmeden, ve-
reni ifşa etmeden. En çok sevindiğimiz de sitemizin 
pırıl pırıl gençlerinin bu hizmet için birbirleriyle 
yarıştıklarını görmek... Sitemizde böyle gençlerin 
varlığı, yapılan hizmetin güzelliğinden de güzel. 
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ET DAĞITIM ORGANİZASYONU YIL BOYU DEVAM EDİYOR, KURBAN BAYRAMINDA DA SÜRECEK

Yeşil Masa ile sitemizde Ramazan güzellikleri
Site sakinlerinin adak, aki-
ka, şükür ve hayır hayvanı 
kesmelerine yardımcı olan 
Yeşil Masa, bağışlanan et-
leri de ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmaya devam ediyor. 
Bu hizmetin her safhası 
vekalet alınmasından, etin 
dağıtımına kadar sistematik 
olarak işliyor. Hayır sahi-
binin hayvanının alınması, 
kesilmesi, parçalanması ve 
pay edilmesi görüntüleri 
kendisine gönderiliyor. 

Bu organizasyon sayesinde 

hem kurban bayramı hari-
cinde senenin her vaktin-
de hayvan kesmenin zor-
luğu ortadan kaldırılmış 
oluyor ve hem de ihtiyaç 
sahibi komşularımıza et 
dağıtılmış oluyor. 

Kurban bayramında da 
kurban keseceklerin hem 
dini vecibelerini kolay-
ca yerine getirmeleri ve 
hem de hayır yapmalarına 
yardımcı olmak için Yeşil 
Masa organizasyon yapa-
cak. 
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Bina dışından görülecek şekilde çamaşır asılması-
na bugüne kadar genel hatırlatmalar yapma, asan-
ları telefonla veya evine gelerek ikaz etme ile mani 
olmaya çalıştık. Sayısı çok azalsa da hala bu çirkin 
manzara ile karşılaşmak bizi üzüyor.

Bu çirkin görüntüler

Sitemize
yakışmıyor

İnsanlar Kurallarla Yaşar
Bir sitenin güzelliği sadece temizliği, çevrenin ye-
şilliği, güvenliği ile ölçülmez. Aynı zamanda sitede 
yaşayan sakinlerin sitede yaşam kurallarına uyma-
sı da siteyi güzelleştirir. Tabii aksi halde de çirkin-
leştirir. Herkesten uzakta bir dağ başında yaşayan 
kimsenin bile doğaya zarar vermeden yaşaması 
en azından kendisine saygının gereğidir. Küçük 
bir yerleşim yerine taşınınca ortak yaşamın kural-
ları ortaya çıkar ve bunlara uymak gerekir. Şehirde 
apartman hayatına geçilince de bu defa kat mülki-
yeti kanununa uymak mecburiyeti doğar.

Sitede Yaşamanın Kuralları Vardır
Yaşanılan yer apartmanlar topluluğu olan bir site 
olduğunda ise sadece kat mülkiyeti kanunu değil, 
aynı zamanda site yönetim planı devreye girer. Si-
tede yaşamaya karar veren herkes bu kurallara uy-
mayı da kabul etmiş sayılır. 

Aidat Vermek İstediğini Yapma Hakkı 
Vermez
Site yönetim planında yazan sitede yaşam kuralları 
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Atık yağları 
lavaboya 

dökmeyiniz

kanun, yönetmelik ve komşu hakları dikkate alınarak 
belirlenmiştir. İhlali halinde diğer site sakinlerinin 
hakları çiğnenmiş olur. Sitenin değerini düşürür. Site 
yönetimi olarak site sakinlerimizin haklarını koru-
mak bizim görevimizdir. Bu görevi bu güne kadar site 
sakinlerimizi kırmadan, yanlışları bize yakışan üslup-
la ikaz ederek gidermeye çalıştık. 

Site Sakinlerimizden İsteklerimiz
Site bilgilendirme mesaj hattı, site bülteni ve İhlas 
Marmara TV kanalımızdan zaman zaman hatırlat-
tığımız site sakinlerinden isteklerimiz aslında çok 
fazla değil, sadece birkaç madde. Ortak kullanım 
alanlarının eşya ile işgal edilmemesi, kapı önlerine 
paspas-ayakkabı konulmaması, ortak kullanım alan-
larında kedi beslenmemesi, panjurlara-balkon kor-
kuluklarına çamaşır asılmaması gibi.

Duyarlı Site Sakinlerimize Teşekkür Ederiz
Bütün site sakinlerimizin ortak menfaatine olan bu 
ikazlara çok büyük oranda riayet eden site sakinleri-
mize teşekkür ederiz. Dışarıya çamaşır asanların ora-
nı çok azalarak %2 seviyesine düştü ama maalesef 
ısrarla devam edenler de var. Farklı coğrafyalardan 
komşularımızın olması sitemizin zenginliğidir. Fakat 
sitemiz kuralları dışında farklı alışkanlıkların yaşa-
tılmaya çalışılması uygun olmayan, çevreyi rahatsız 
eden görüntülere sebep olmaktadır. 

Hiçbir Haklı Gerekçesi Yok
İstanbul’un muhtelif semtlerinde binaların dışında 
sokağa taşan çamaşırları görmemizin kendilerince 
haklı sebepleri vardır. İçiçe apartmanlar birbirinin 
güneşi görüşünü keser, evler güneşe hasrettir. Bir 
kısmının balkonu yoktur. Apartman hayatı ile sitede 
yaşamın kuralları zaten farklıdır. 

Oysa bizim sitemizde her daire çift cepheden güneş 
görür ve her iki cephede de balkonu vardır. Güneş 
sadece bina dışına değil, balkonun içine de gelir. Bal-
kon içine konulacak bir çamaşırlıkta çamaşır kurut-
ma ile panjura asma arasında güneş görme açısından 
hiçbir fark yoktur ama görüntü çirkinliği açısından 
çok fark vardır.

Kararlıyız, müsaade etmeyeceğiz
Bina dışından görülecek şekilde çamaşır asılmasına 
bugüne kadar genel hatırlatmalar yapma, asanları te-
lefonla veya evine gelerek ikaz etme ile mani olmaya 
çalıştık. Sayısı çok azalsa da hala bu çirkin manzara 
ile karşılaşmak bizi üzüyor. Bu konuda blok yönetici-
lerimiz başta olmak üzere bütün site sakinlerimizin 
de bize destek vermelerini bekliyoruz.

Mutfak yağı atıklarının lavaboya dökülmesi hem 
rögarları tıkıyor, hem de toprağa, suya, denize, bü-
tün canlılara yani doğaya zarar veriyor. Bu sebeple 
site yönetimi olarak sitemizin belli yerlerine atık 
yağ toplama bidonları yerleştirdik. Şimdilik Büyük 
ada, Küçük ada ve Ördekli Parkın etrafındaki D 
blokların önlerine konuldu. Daha sonra site gene-
line yaygınlaştırılacak. Site sakinlerimizden bitki-
sel atık yağları biriktirip, kapalı sızdırmaz bir şişe 
içinde bu bidonlara bırakmalarını rica ediyoruz.

Biriken atık yağlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
nın yetki verdiği lisanslı toplayıcı bir firmaya dev-
redilecek, bu firma vasıtasıyla biodizel imalatına 
hammadde olarak sevk olunacak ve milli ekono-
miye de katkı da sağlanacaktır.

Site sakinlerimizin duyarlılığı ile büyük bir prob-
lemin daha kökten hal olduğunu göreceğimizi 
umuyoruz. 

Mutfak yağı atıklarınızı lavaboya dökmeyip, bir şişe 
içinde atık yağ bidonlarına bırakınız.
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Çocukluğumun kokusu var bu sitede... Ihlamur ağaç-
larının kokusu, komşu teyzenin ‘hadi kahveye gelse-
ne’ tınısı… Bir dilim ekmeği bölüşebilmenin yüceliği 
var.
Efsunlanmış gibi oluyor insan burada, bir kere yer-
leştiniz mi vazgeçemiyorsunuz. Başka şehire gitse-
niz de yaşamak için dönüşünüz yine “İhlas Marmara 
Evleri”ne oluyor.
Bir esnaftan yufka almaya kalktığınızda ‘bendeki üç 
günlük abla, sen karşıdaki dükkandan al istersen’in 
alçak gönüllülüğü ve yetinmişliği var. Evden çıktığı-
nızda her gördüğünüze selam vermenin, günaydın 
diyebilmenin güzelliğinden öte, karşılık bulabilece-
ğinizin duygusu, sokak hayvanlarına yuva olmanın 
merhameti var.
Komşunuzun ‘hadi bardağını kap da gel, dışarda pik-
nikteyiz’in samimiyeti, bebeğini emanet edebilme-
nin güveni var.
Gecenin kaçı olursa olsun bir kadın olarak dışarı çı-
kıp yürümek istediğinizde rahatça ve güvenle yürü-
yebileceğinizin eminliği var.
Her mevsimin ayrı güzelliğinin yaşandığı bir huzur 
var. Sitedeki ıhlamur ağaçlarının mis kokusu eşliğin-
de ıhlamur toplamanın özgürlüğü, erikleri dalından 
yemenin güzelliği var. Rengarenk çiçeklerin tınısın-
da, kuşların cıvıltılarıyla güne uyanmanın huzuru 
var, yaşam var. Sarı yaprakların ağaçlardan süzül-
mesini izlerken ölümü hatırlamanın hüznü, her şeye 
rağmen o ağaçların yeşereceğine dair umut var, aynı 
yaşam döngüsü gibi…
Yeşillikler arasında dolaşan, cıvıldaşan çocukların 
neşesi, annelerin güvenle onları izlemesinin huzuru 

var.
Taşınma telaşında kapınıza getirilen bir kap yeme-
ğin, bir tabak böreğin, bir bardak çayın unutulmaz 
anlamı var.
Başka bir şehirden bu şehre geldiğiniz vakit ‘eyvah 
ben ne yapacağım bu koca şehirde’ dediğinizde size 
çölde ‘serap’ görmüş hissi uyandıran, dost edinebil-
menin paha biçilemez anlamı var. 
Dostluk var, arkadaşlık var, yaşanmışlık var.
Komşuluğun ölmediği; güvenin, sohbetin, vefânın 
bâkî olduğuna inancın yeşerdiği umutlar var.
Hayat var, insanlığın birbirinden habersiz yaşadığı 
şu yıllarda burada hayat var. İnsana, insan olduğunu 
hissettirecek saygı var.
Burada kurulan dostlukların hiçbir zaman bitme-
yeceğine dair inanç var. Çocukluğumuzdan kalan 
samimiyeti, merhameti, muhabbeti, insanlığı ken-
di çocuklarımıza yaşatabileceğimiz bir ortam var… 
Dönemlik değil ömürlük bir ‘seksenler’in günümü-
ze uyarlanmış versiyonu var. Seksenlerde, doksan-
larda sokakta koşturan son dönem çocuk olmanın, 
2020’lerde bile hâlâ burada hayat bulduğunu gör-
menin güzelliği var.
Çocuk olmanın, genç olmanın, anne olmanın, aile ol-
manın anlamlandırılmasına katkı sağlayan güvenin, 
huzurun, vefânın, samimiyetin olduğuna dair yeşe-
ren umutların tükenmemiş olmasıyla, İstanbul’un 
keşmekeşliğinden uzak, burada yaşamanın rahatlı-
ğı, huzuru, sakinliği var. Eski İstanbul’un minyatürü 
yapılmış, ruhu yaşanıyor adeta.
Hayatımızı anlamlandıracak insanları, samimiyeti, 
vefâyı, dostluğu kaybetmememiz dileğiyle...

Kompozisyon yarışması Mansiyon Ödüllü ESRA ERMİŞ’in yazısı

“Ihlamur kokusu”
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Ziya Osman Saba 1910-1957 yılları arasında yaşamış edebiyat tarihimize gü-
zel eserler vermiş şairlerimizden biridir. Onun hayalinde canlandırarak, “bir 
yer düşünüyorum” diye tasvir ettiği yer için yazdığı bu şiir, adeta sitemiz İhlas 
Marmara Evleri 1. Kısım için yazılmış gibi. Rahmetli sitemizi görmüş olsaydı 
kim bilir daha ne şiirler yazardı? 

DÜŞÜNÜYORUM

Bir yer düşünüyorum, yemyeşil,
Bilmem, neresinde yurdun.
Bir ev günlük güneşlik,
Çiçekler içinde memnun...

Bahçe kapısına varmadan daha,
Baygın kokusu ıhlamurun,
Gölgesinde bir sıra, der gibi:
-Oturun!

Haydi çocuklar, haydi!
Salıncakları kurun
Başka dallarsa, eğilmiş;
Yemişlerimizden buyurun!

Rüzgâr esmez, konuşur:
Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun.
Mesut olun, yaşayan,
Ana baba evlat torun...

Ziya Osman SABA
Fotoğraf: HATİCE ŞENTÜRK
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Site sakinlerimiz, bir kez daha ortalamaların çok üzerinde 
bağış miktarı ile Kızılay ekibini sevindirdi.

Kızılay’a kan verdik

Kızılay kan merkezi 23 Ocak’ta sitemizde kan ba-
ğışı organizasyonu yapmıştı. Yapılan kan bağışı 
sayısı Kızılay ekibini memnun etmiş, bize bağış 
miktarının ortalamanın çok üzerinde olduğunu 
söylemişlerdi. Yaşanan salgın sebebiyle Kızı-
lay’a yapılan kan bağışlarında azalma olunca Kı-
zılay en verimli kan bağışı noktalarını tekrar zi-
yaret etmek zorunda kaldı. 11 Nisan’da sitemize 
tekrar gelmek isteklerini belirttiklerinde, açık-
çası aradan henüz daha 2,5 ay geçmiş olması ve 
Ramazan ayına çok yakın olması sebebiyle bağış 

oranın düşmesinden endişe ettik. Buna rağmen 
site yönetimi olarak bu hayırlı hizmeti site sa-
kinlerine duyurmak ve organizasyona lojistik 
destek vererek ev sahipliği yapma kararı aldık. 
Her türlü hayır işinde birbiriyle yarışan güzel si-
temizin güzel insanları yine beklentileri boşa çı-
karmadı. Bir kez daha ortalamaların çok üzerinde 
bağış miktarı ile Kızılay ekibini sevindirdi. Kan 
verenlerin içinde 2,5 ay önce bağışta bulunan da 
vardı, 63 yaşında genç delikanlılar da. Sitemizle 
bir kez daha gurur duyduk.
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Sırayla bütün bloklarda temizlik işlemi yapılıyor.

Su depoları

İSKİ şebekesinde su kesintisi olduğunda blokların 
altındaki su depolarından hidroforla binaya su ve-
rilmektedir. Depo suyu zaman zaman devir daim 
edilerek tazelense de İSKİ suyunun bazen bulanık 
gelmesi nedeniyle deponun tamamen boşaltılıp 
temizlenmesi gerekiyor. Bu sebeple Site Yönetimi 

depo temizliği ve hidrofor bakımını yeniden ele 
aldı. Sırayla bütün bloklarda bu işlem yapılıyor. 
Bu temizlik esnasında yarım saatlik bir su kesinti-
si olabilir. Basınç yeterli olursa site sakinleri bunu 
bile fark etmeyebilir.

Temizlik öncesi Temizlik sonrası

temizleniyor
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Salgın başlayalı bir seneden fazla oldu. Hayatı-
mızda çok şey değişti. Eskinin anormalleri, “yeni 
normal” oldu. Birçok değişikliğe alışamadık. En 
çok da bu hastalık sebebiyle kaybettiklerimi-
zin bıraktığı boşluğa. Önceleri televizyonlardan 
duyduğumuz ölüm haberleri yakınlardan gelme-
ye başladı ve her ay bizim sitemizde de birkaç 
defa tekrarlanmaya başladı. 
Geçen ay acımız üzüntümüz zirveye çıktı. Site-
miz sakinlerinin çok büyük kısmını tanıyıp, çok 
sevdiği Muhterem Mehmet Said Arvas hoca da 
bu hastalıktan vefat etti. Kendisi Seyid Fehim 
Hazretlerinin torunu idi, yani evlad-ı Resul idi. 
Gönül insanı idi. Ümidsize ümit, moralsize moral 
idi. Sözleri kalplere şifa idi. Said hocamız sevdik-
lerine kavuştu ama bizler garip kaldık. İnşallah 
onlara olan sevgimizin hürmetine Rabbim bu 
dünyada olduğu gibi ahirette de onlara komşu 
eyler. 

Said hocamızın ibretlik bir sohbetinin linkini ha-
tıra olarak veriyoruz. Cep telefonunun kamera-
sını QR koduna tutup, web sitesi QR kodu “you-
tube.com” safari ile açılsın yazısına tıklayarak 
seyredebilirsiniz. 
Bu ay hastalık sebebiyle kaybettiğimiz bir diğer 
site sakinimiz ise İrfan Bozkurt idi. İrfan amcamız 
sitemizin gelişmesi için, birlik beraberliği için, 
hayra vesile olmak için çalışan bir güzel insandı. 
17 Ocak’ta İhlas Marmara TV kanalımıza konuş-
muş, hayra kapı aralayan güzel şeyler söylemişti. 
O videonun da hatıra olarak QR kodunu tekrar 
veriyoruz.
Bugün itibariyle artık hemen herkesin koronovi-
rüs ile karşılaşma riski oldukça yüksek, hepimiz 
bir şekilde bu virüsle karşılaşacağız. O zaman 
yapılması gereken temas sırasında alınacak vi-
rüs yükünü olabildiğince düşük tutmaya gayret 
etmek.

Hemen hemen herkesin koronovirüs ile karşılaşma riski ol-
dukça yüksek, hepimiz bir şekilde bu virüsle karşılaşacağız. 
O zaman yapılması gereken temas sırasında alınacak virüs 
yükünü olabildiğince düşük tutmaya gayret etmek. 

KORONA 
YAYILIYOR

Cep telefonunuzun kamerasını QR koduna tutup, web sitesi QR kodu “youtibe.com” Safari ile açıl-
sın yazısına tıklayarak seyredebilirsiniz.
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Site Yönetimi ilk göreve başladığı aylarda Site 
giriş kapıları, bina giriş kapılarının yapılacağı 
ile ilgili vaatlerde bulunmuştu. Bu vaatler yeri-
ne getirilmeye başlandı. Küçükada ve Büyükada 
giriş kapıları yapılmaya başlandı. Kaba inşaatı 
bitti. Önümüzdeki ay içinde diğer çalışmalar ta-
mamlanarak, site girişlerimizden iki tanesi tam 
emniyetli olarak giriş çıkışların kontrol edilebil-
diği kapılar olacak. Bu yıl içinde bütün site giriş-
leri, turnike, bariyer ve plaka okuma sistemleri 
ile hem yayaların, hem de araçların giriş çıkışla-
rının kontrol edilebildiği güvenlikli kapılar hali-
ne gelecek. 
Bina giriş kapılarında da verilen vaadi yerine ge-
tiriyoruz. Artık ekonomik ömrünü tamamlamış 
olan demir kapılar yerine, binalarımıza yakışan 
ve değer kazandıran çelik kapıların montajı ya-
pılmaya başlandı. 25 blokun kapıları yeni kapı-
larla değiştirildi bile.  Gayet şık tasarımlı olan 
çelik kapılar, aynı zamanda kendinden aydınlat-

malı led sistemi ile aydınlatılıyor. 
Çelik kapılar ile birlikte bina merdiven basa-
maklarının rıhları da daha temiz görünmesi için 
değiştiriliyor. Kapı sahanlığı ve bina giriş mer-
divenlerinin mermerleri de yeniden döşeniyor. 
Bununla birlikte yıllardan beri boyası yıpranmış 
merdiven korkulukları yeniden boyandı. Üzerle-
rine ahşap küpeşte geçirilerek daha şık bir hale 
getirildi. Birkaç ay içinde bütün bina merdiven 
korkulukları boyanmış ve ahşap küpeşteleri ta-
kılmış olur. 
Site giriş kapılarının yenilenmesi, bina giriş kapı-
larının çelik kapı yapılması, kapı girişindeki mer-
merlerin yeniden döşenmesi merdiven korkuluk-
larının boyanıp ahşap küpeştelerle donatılması, 
binalarımızın ve sitemizin değerini artıracak ça-
lışmalar. İstiyoruz ki sitemizde yaşayanlar, daha 
elit bir sitede bulunduklarını hissetsinler, daha 
konforlu bir ortamda, güven içinde huzurla ya-
şasınlar. 

Siteyi
güzelleştirme
projeleri hızla
devam ediyor

Büyük Ada giriş kapısı
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      bilgi@ihlasmarmaraevleri1.com

HAYAT YOLUNDA

Sitemiz sakinlerinden;
MEHMED SAİD ARVAS
ENVER KILIÇ
İRFAN BOZKURT
MEHMET ZEKİ KARADAYI
vefat etmişlerdir. Merhumlara Yüce Mevla’dan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

ARAMIZDAN AYRILANLAR E V L E N E N L E R

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

Lütfen Kaydedin!Lütfen kaydedin ve ailenize kayıt ettirin

M. SAİD ARVAS ENVER KILIÇ

S. ZEKİ KARADAYI

İRFAN BOZKURT

İIrem Turgut & Abdurrahman Bilen

Çarşı Durağından Kalkış
09:00 

Hastaneden Dönüş
14:45

SALI - PERŞEMBE Günleri

TÜRKİYE HASTANESİ 
Ücretsiz Servis Saatleri

evlenmişlerdir. Yeni evlilere bir ömür 
boyu saadet ve huzur içinde yaşamalarını 

temenni ederiz.
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Geçenlerde internette bir yazı gördüm, eski 
günlere hasreti, bugünün yozlaşmasına hayreti 
dile getiriyordu. Bilip de unutanlara hatırlatıcı, 
bilmeyenlere ibretlik nasihat verici güzel bir 
yazı idi:

“Hu Hu” diye seslenirdik komşumuza...
“Eyvallah” dilimizin pelesengi idi…
“Hay”dan gelip “hu”ya giderdik…
“Hay Hay” Efendim! diye kabul ederdik teklifle-
ri…
“Allah, Allah, Allah, Allah ” diyerek şehadete ko-
şardık Tuna boylarında…
“Allah Allah”, “Sübhanallah”, “Allahu ekber “ 
idi hayretlerimiz. Şimdilerdeki gibi “Vaaaauuv” 
diye ya da “ohaa” diye gayri müslim kırması çığ-
lıklar atmazdık.
“Tövbe estağfurullah” “fesubhanallah” zikri an-
latırdı kızgınlığımızı.
“Aman Allahım” derdik “oh my god” girmeden 
dilimize…
“Salavat” anlatırdı bazen yanlış bir iş yapıldığı-
nı…
“Neûzubillah” çekmek idi istemediğimiz bir şey 
görünce zikrimiz…
“Bismillah”ile başlarlardı her hayrın başında...
“Hay Allah” iyiliğimizi vermeye devam edeydi…
“Allah Allah İllallah, Muhammedun Resulullah” 
sonrası derdik alkışlarla yiğitlere “maşallah”…
“Ya sabır” öfkemizin ilacı idi….
“Hasbünallâhü ve ni’mel-vekîl!” diyerek Allah’ı 
“vekil” ederdik çaresiz kalınca…

“Ya Şafi” dokunurdu yaramıza merhemden ev-
vel…
“İnna lillah” ayeti teselli ederdi geride kalanları…
“Hak’ka yürürdük” eskiden ölmezdik biz…
“Bu da geçer ya hû!”, “Vazgeç ya hû!”, “Hoş gör 
ya hû!” hatları süslerdi iş yerlerimizin duvarları-
nı, psikiyatrik ilaçlar dünyamıza girmeden…
-Velhasılı kelam Azizim!
“Eskiden yaşarken zikrederdik, şimdi zikreder-
ken bile o hâli yaşayamıyoruz”

Anadolu’nun muhtelif yerlerinde, mütevazı kö-
şelerinde belki bunların büyük bir kısmı hala 
yaşatılıyordur. Ama büyük şehirlerde, hele de 
büyük sitelerde bunun yaşayıp yaşatıldığını dü-
şünmek imkânsız gibi. Yine de en yüksek oran-
da yaşatılan bir yer bizim sitemiz. Sırf bu yüzden 
bile ne kadar şükretsek azdır. Eski zamanların 
özlemle hatırlanan en mütena bölümü Ra-
mazanlardır. Ve Ramazanın en iyi, en coşkulu 
yaşandığı yerlerden biridir bizim sitemiz. Saygı, 
sevgi, merhamet, yardımlaşma ve dayanışma 
Ramazanda zirveye çıkar. Ve bu sene sitemizde 
yeni kurulan ve bütün bu güzellikleri koordine 
edecek olan YEŞİL MASA ile kıyıda köşede unu-
tulmuş kimse bırakmayacağız inşallah. YEŞİL 
MASA alanı rencide etmeden, vereni ifşa etme-
den bu işi bize yakışan şekilde yapacak. YEŞİL 
MASA’da bilgilerin, güç birliğinin, el birliğinin 
toplanması ile bu Ramazanı inşallah çok farklı 
yaşayacağız. 

Bültenliyorum

Nerede 
o eski

Ramazanlar?
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