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Ağzınızdan çıkan cüm-
leleri değiştirin, haya-
tınız değişsin’... Güzel 

düşünen güzel konuşur. 
Sözler sihir gibidir. Söz-

lerimizle birlikte, düşün-
celerimiz de değişmeye 
başlar. Düşünceler de-

ğiştikçe de; davranışlar 
değişir ve kişi başka 

birisi olur. 

Kullandığımız hiçbir kelime boşta 
kalmaz bir yerlere kaydedilir. Kıya-
mete kadar bu kayıt muhafaza edi-
lir. Derler ya, insanoğlu konuştuğu 
sözün esiri, konuşmadığının sulta-
nı olur. Her kelimeyle bir anlaşma 
imzalarız. Hem kendimizle, karşı-
mızdakiler ve bütün dünya ile...

Bir insan gelecekte ne yaşayaca-
ğını merak ediyorsa bugün ne ko-
nuştuğuna baksın. İnsanlar nasıl 
yaşarsa öyle ölürmüş... Onun için 
hemen ölecek gibi yaşamak lazım.
Derler ki sadece olmasını istedi-
ğiniz şeyleri söyleyin. Hep olumlu 
düşünün.
“Hasta olmak istemiyorum” yerine, 
”sağlıklıyım” deyin.
“Yaşlanmak istemiyorum” yerine, 
“Her daim genç kalacağım..” deyin.
Mesela biz “unutma” dersek, beyin 
onu “unut” olarak değerlendirir. 

Onun yerine ‘aklında tut’ demek 
daha isabetlidir. 
Birisine, ‘panik yapma’ dediğimiz-
de daha fazla panik olacaktır. ‘Sa-
kin ol’ demek daha yerindedir. 
Bu yüzden, neyi istiyorsak onu 
olumlu tarafından söylemeliyiz!.
Birisi sizi gördüğünde ‘hasta gibi 
görünüyorsun’ derse ve siz buna 
inanıp, onaylarsanız, anında anlaş-
mayı imzalamış olur ve hastalanır-
sınız. 
Bazıları hastalıklarına sıkı sıkı sa-
hip çıkarlar.
‘Benim şekerim var!’, ‘Benim tan-
siyonum var!’, ‘Benim kolestrolüm 
yüksek!’...
“BENİM..!!!”diyerek sahip çıkarsak 
o hastalık da bizi hayatta bırakmaz!
“BEN” diye başlayan her cümleyi 
bilinçaltımız sahiplenir ve emir ka-
bul eder.
FARKINDALIĞI OLAN KİŞİ İSE: be-

Olumlu düşün, olumlu konuş!..

Başkan’dan

MAHMUT KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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deninin kendine verdiği mesajdan 
ders çıkarır ve şu soruların cevabını 
arar; 
‘Hayatımda neyi değiştirmem gere-
kiyor?’
‘Nerede hata yaptım ki; hastalıkla 
bedenim beni uyarıyor?’
Biliyoruz ki her cihazın, makinanın 
kullanma klavuzu olduğu gibi, vü-
cudumuzun da bir kullanma klavuzu 
var. Güneş batarken uyunmaz, tok 
karna spor yapılmaz, terli iken soğuk 
su içilmez gibi...

Büyüklerin çok söylediği bir söz var-
dır: ‘Bir şeyi kırk kere söylersen olur.’
Hiç düşündük mü neden acaba?
Çünkü dil neyi çok söylerse, bilin-
çaltı onu gerçek kabul eder ve beyin 
gerçekleştirmek için harekete geçer. 
O sebeple dili hep güzel şeylerle 
meşgul etmek gerek demişler. Zikir 
fikre de duyguya da yol verir. Elbette 
fikir neyse zikir de o dur. 
İnsanoğlu olumsuz bilgileri büyük 

ölçüde sorgulamadan kabul eder-
miş. Olumlu konuşmak, güzel şeyler 
düşünmek bu sebeple çok mühim-
dir. Ağzımızdan çıkana sahip olmaz-
sak sözümüzün hakikati gelir bizi 
bulur.
İftira ve gıybet etmek çok büyük çir-
kinlik olduğu gibi hüsnü zan sahibi 
olmak da çok büyük güzelliktir.  
‘Ağzınızdan çıkan cümleleri değişti-
rin, hayatınız değişsin’... Güzel dü-
şünen güzel konuşur. Sözler sihir 
gibidir. Sözlerimizle birlikte, düşün-
celerimiz de değişmeye başlar. Dü-
şünceler değiştikçe de; davranışlar 
değişir ve kişi başka birisi olur. 
Şimdi şu iki cümleye bakalım. Ve iki 
cümlenin de ayrı ayrı size ne hisset-
tirdiğini düşünün.. 
- “Bugün hava çok güzel ama yarın 
yağmur yağacak.”
- “Yarın yağmur yağacak olsa bile 
bugün hava çok güzel!”
Sadece iki kelime <AMA> ve <OLSA 
BİLE> kelimeleri cümledeki ifadeyi 

ne kadar değiştiriyor değil mi? 
İlkinde olumsuz bir duygu durumu, 
ikincide ise her şeye rağmen mutlu 
olma durumu söz konusuydu.
Şems-i Tebrîzî hazretleri der ki;
Eğer hala KIZIYORSAN Kendin ile 
olan kavgan bitmemiş.
Eğer hala KIRILIYORSAN Gönül evi-
nin tuğlaları pekişmemiş.
Eğer hala KINIYORSAN Af makamına 
ulaşmamışsın; öfke ve kin seni cayır 
cayır yakıyor.
Eğer hala ”BEN” demekten vazgeç-
miyorsan dizginlerin hâlâ nefsinin 
elinde ve sen bu esarete boyun eği-
yorsun. 
Bu hasletlere sahip adeta sinirlerini 
aldırmış kaç kişi var, nerededir soru-
sunun cevabı ayrı bir bahistir.
Bilelim ki; iyilik güzellik eden ahlak 
bulaşıcıdır. Sadece iyilerle beraber 
olmak kafidir.

Daima iyilerle beraber olun. Sağlı-
cakla kalın. 
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Küçük ve Büyük Ada kapıları tamamen bitti, Kolej kapı-
sında inşaat sonrası güvenlik ekipmanları montajı ve 
aydınlatma ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Fatih ka-
pısında inşaatın ince işçiliği safhasına geçildi. Altyapı ça-
lışmaları tamamlanıp, güvenlik ekipman montajı ve çevre 
düzenlemesine geçilecek. Sitemizin Küçük ve Büyük Ada 
kapılarında kayıtlı araç ve yayaların otomatik girişi ile mi-
safirlerin intercom sistemi ile teyit edilerek kontrollü giri-

şinin ayrıştırılması çalışması başladı. Bu kısımlardaki site 
sakinlerimize intercom sistemini kullanım bilgilendirmesi 
yapmak için video  hazırladık. 
Kolej kapısından sonra Fatih kapısının da tamamen bit-
mesine müteakip, sitemizin tamamında uygulamaya baş-
lanacak. Kontrollü giriş için, site sakinlerimizin ikamet 
bildirim ve kullandıkları araçların bilgi güncellemesi ça-
lışmaları da devam ediyor.

Site kapıları sitemizin dışardan görülen 
yüzü, misafirleri karşılama mekânı. Yeni-
lenen kapılarda iki hususu birlikte karşı-
lamaya çalıştık. Hem sitemizin prestijine 
katkı sağlamalı ve hem de güvenliğini ar-
tırmalı idi. Yerinin seçimi, proje tasarımı, 
inşaası, kullanılan malzeme vs. her şeyde 
yapım maksadımız hep belirleyici oldu. 
Yaşanan bütün sıkıntıları, sürpriz engelle-
ri tek tek aşarak sona çok yaklaştık.

Site kapılarında 
sona doğru

Sitemizin 
prestijini 
artıran 
projeler



5sitemiz

Blokların dış kapılarının yeni 
çelik kapılarla değiştirilme-
sinde de sona çok yaklaştık. 
Her blokta kapıların değişme-
siyle birlikte kapı girişindeki 
mermerler de yenilendi. Mer-
divenlerin rıhtlarına seramik 
kaplandı. Merdiven korkuluk-
ları boyanarak üstlerine kü-
peşte ve merdiven başlarına 
baba bağlandı. Yakında bu ba-
baların zemine değen kısımla-
rına paslanmaz metal papuç 
kaplanacak. 

Blok girişlerinde çelik kapı 
üzerine gün ışığına duyarlı 
led aydınlatma konuldu. Mar-
kiz üzerinden blokları yukarı 
doğru aydınlatan wallwasher 
aydınlatması ile hem bina 
aydınlatılması sağlandı, hem 
de sitemizin gece genel gö-
rünümüne zenginlik katıldı. 
Blok numaraları aydınlatmalı 
paslanmaz yeni numaralarla 
yenilendi. Bu sebeple artık 
geceleri okunamayan blok 

numaraları uzaktan bile oku-
nabilecek. Bütün aydınlatma-
larda amber rengi kullanılarak 
bütünlük sağlandı. 

Bütün bu işler çelik kapıcı, 
mermerci, demirci, elektrik-
çi, marangoz, tabelacı vs. çok 
farklı ekipler tarafından yapılı-
yor ve işler tek merkezden ko-
ordine ve takip ediliyor. Bütün 
site genelini en hızlı şekilde 
bitirebilmek için kendi içinde 
bir plan ve sıra takip ediliyor. 
Bizi en çok sevindiren de site 
sakinlerimizin (çok küçük is-
tisna hariç) bu sıralamayı saygı 
ve sabırla takip ederek, kendi 
bloklarının sırasını beklemele-
ri oldu. Sitemize yakışan bu ol-
gunluk ekiplerimizin çalışma 
hızını da artırdı. Site yönetimi 
olarak yapılan bu çalışmalar 
sebebiyle, çevreye verdiğimiz 
rahatsızlık olabilir. İnşallah ça-
lışmalarımız tamamlandığında 
bu rahatsızlıkların unutulaca-
ğını ümit ediyoruz.

Çelik kapı, mermer, demir, 
elektrik, marangoz, tabela 
işleri hep farklı ekipler ta-
rafından yapılıyor ve işler 
tek merkezden koordine 
ve takip ediliyor. Bütün 
site genelini en hızlı şekil-
de bitirebilmek için kendi 
içinde bir plan ve sıra ta-
kip ediliyor.

Blok kapı ve giriş düzenleme 
çalışmaları hızlandı

Merdivenlerin rıhtlarına 
seramik kaplandı. Merdi-
ven korkulukları boyana-

rak üstlerine küpeşte ve 
merdiven başlarına baba 

bağlandı.
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Mehter Takımı Şenliğe 
Damgasını Vurdu
Site yönetimi önünden etkinlik ala-
nına kadar site içinde yürüyerek 
başlayan Mehter konseri etkinlik 
alanındaki genç-ihtiyar bütün site 
sakinlerimizi coşturdu. Bizleri tarihi-
mizin zafer günlerine götürdü. Ecda-
dımızla gurur duyduk, onların torun-
ları olarak istikbal için moral bulduk.

Dolu Dolu Bir Etkinlik 
Programı
Etkinlikte baştan sona dolu bir prog-
ram akışı, etkinlik alanının her köşe-
sinde ayrı bir aktivite vardı.

Eğlenceli Yarışmalara 
Büyük Katılım 
Mehter konserinin hemen sonra-
sında yapılan yarışmalara özellikle 
çocuklar ve gençlerden çok büyük 

katılım oldu. Halat çekme, yumurta 
taşıma, çuval yarışı, garson ve yürü-
yen yol yarışmalarında yarışabilmek 
için kayıt masası önünde uzun bir 
kuyruk oluştu. Yarışmacılar kadar 
seyircilerin de zevkle seyrettiği bu 
eğlencelere program akışı sebebiyle 
ancak belli bir süre ayırabildik. İm-
kan olsa daha saatlerce sürebilirdi. 
5 yaş altı küçükler İhlas Kolejinin 
sponsor olduğu şişme oyun parkın-
da, 12 yaş altı bütün çocuklar tram-
bolinlerde gün boyu eğlendi. 

Ücretsiz İkramlar 
Kapışıldı
Patlamış mısır, pamuk şeker, etkinli-
ğin olmazsa olmazı idi. Ayrıca spon-
sorumuz Sitra Süt, ücretsiz organik 
süt de dağıttı. Yine sponsorumuz 
Happy Center’in çikolata, bisküvi, 
cips ve meyve suyu dağıtımı da şen-
liğimizi bayrama çevirdi.

Sitemizde bugüne 
kadar yapılan etkin-
liklerin en kapsamlı-
sı Sonbahar Şenliği 
oldu. Organizasyon 
günü hava çok gü-

zeldi. Her yaştan site 
sakinimizin katılımı 
çok yüksekti. Prog-

ram dolu doluydu. 

Sonbahar Şenliğimiz
MUHTEŞEMDİ

Sonbahar Şenliği videosunu yukarı-
daki QR kodunu cep telefonunuzdan 

okutarak izleyebilirsiniz. 
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Sitemiz Adeta Panayırı 
Yaşadı
Çocuklara özel pazar yeri ve büyük-
ler için açık pazar kurulması sitemi-
ze bir günlüğüne de olsa panayır 
havası yaşattı. Çocuklar kitap ve 
oyuncaklarını ve kendi yaptıkları 
eserlerini satışa çıkardılar. Site sa-
kinlerimiz el emeği, göz nuru ürün-
leri ve yöresel lezzetleri tanıttılar. 
Her iki pazar da ticari katkı kadar, 
site sakinleri arasında tanışma ve 
kaynaşmaya vesile oldu. Stantlar 
çarşı esnafımız ve site sakinlerimiz 
için ücretsizdi. 

Sitemiz Dışından da 
Misafirlerimiz Vardı
Sitemize her gelişte ortalamanın 

çok üzerinde kan bağışı ile karşıla-
dığımız Kızılay Kan Merkezi sitemize 
tekrar gelmek isteyince Sonbahar 
Şenliğimize davet ettik. Beylikdü-
zü Belediyesi de Gezici Kütüphane 
ve Mobil Sağlık Merkezi araçları ile 
etkinliğimize katıldı. Normalde be-
lediyelerin yapması gereken bir çok 
hizmeti site yönetiminden almaya 
alışmış site sakinlerimizin belediye-
den istek ve şikayetlerini not aldılar. 

Şenliğimizin Sürprizi 
Büyük Çekiliş Oldu
Şenliğin sonunda yapılan çekilişte 
sponsorlarımızın verdikleri hedi-
yeler site sakinlerimize dağıtıldı. 
Çekilen kurada çıkan numaralar TC 
kimlik son üç numarasına göre kim-
de ise hediyenin sahibi oldu. Ana 

sponsorumuz Bambum’un verdiği 
çok sayıdaki porselen yemek ta-
kımları ve İhlas Pazarlamanın Robot 
süpürgesi başta olmak üzere spon-
sorlarımızın kıymetli hediyeleri, 
heyecan dalgasına sebep oldu. He-
diye kazananların sevinci görülme-
ye değerdi. “Bir sonraki etkinlik ne 
zaman?” sorusu gülüşmelere sebep 
oldu. Başkanımız Mahmut Küçükdo-
ğan tarihini sonra açıklayacağımız 
fotoğraf ve kompozisyon yarışma-
larına hazır olun diyerek ipucu 
vermiş 
oldu.

Sonbahar Şenliğimiz
 O gün 
herkes 

çok
eğlendiMUHTEŞEMDİ
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Sonbahar Şenliğinde mehter takı-
mının mehter marşları ile coştuk. 
Çocuklarımız, gençlerimiz ecdadı-
nı yad etti. Tarihimizin zafer günle-
rini hatırladık, o şanlı günlerin he-
yecanını yaşadık. Bu vesile ile site 
bültenimizin bu sayısında mehter 
hakkında kısa bir bilgi vermek is-
tiyoruz. Sitemizdeki mehter kon-
seri İHLAS MARMARA TV Youtube 
kanalımıza yüklendi. QR kodunu 
okutup seyredebilirsiniz.

Mehter dünyanın en eski askeri 
bandosudur; teşkilâtının geçmi-

şi Türk ve İslâm tarihinin en eski 
devirlerine kadar gider. Göktürk-
ler’den beri devletin hâkimiyet 
alâmetlerinden olan davul veya 
kösle hakan çadırı yahut sarayının 
önünde nevbet vurulması gelene-
ği, sonraki Türk-İslâm devletlerin-
de de sürdürülmüştür. Savaşlarda 
kendi askerlerini cesaretlendirir-
ken, düşmanı korkutma veya ür-
kütme mehterin asıl amacıdır.

Mehter havaları, canlı ve hareketli 
nağmeleriyle askerlerin mânevi-
yatı üzerinde son derece etkili ol-

Mehterle coştuk
şanlı tarimizi yâd ettik

Sonbahar Şenliğindeki Mehter 
konseri videosunu yukarıdaki QR 

kodunu cep telefonunuzdan okuta-
rak izleyebilirsiniz. 
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muş ve Osmanlı ordusunun kazandığı 
zaferlerde büyük rol oynamıştır. Gü-
nümüzde de mehter marşı millî guru-
ru okşamaya, vatanseverlik duygula-
rını coşturmaya devam etmektedir. 

Sancağımız şanımız, 
şanlı Türk ünvanımız

Vatan bizim canımız, 
feda olsun kanımız.

Mehter tarihimizdir, mehter kültürü-
müzdür. Mehterde din gayreti, vatan 
sevgisi, cihat aşkı, kahramanlık, haş-
met vardır. Dosta güven, düşmana 
gazap vardır. 
Cumhuriyet döneminin ilk mehter 
takımı, 1952 yılında kurulmuştur. Bu-
gün Askerî Müze Komutanlığı’na bağ-
lı Mehteran Bölüğü ve bazı belediye-
lerin bünyesindeki mehter takımları 
da bu tarihî kültür mirasını yaşatmak 
amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Mehter dünyanın en 
eski askeri bandosu-
dur; teşkilâtının geçmi-
şi Türk ve İslâm tarihi-
nin en eski devirlerine 
kadar gider. Mehter 
tarihimizdir, mehter 
kültürümüzdür. Meh-
terde din gayreti, va-
tan sevgisi, cihat aşkı, 
kahramanlık, haşmet 
vardır. Dosta güven, 
düşmana gazap vardır.

Kösler 
vurulunca 
gönüller 

şaha 
kalktı

Yürekler kabarık gözlerde damla,
Mehteri saygıyla dur da selamla,
Bir huşu içinde dinle gülbankı,
Sesleniyor tarih, bu ses o yankı.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
Türk’ün savaşları geliyor akla...

Asırlar boyunca çınladı serhat,
Doğudan batıya, Yemen Belgrat,
Duyarak bakışan gözler görüyor,
Fatih Topkapı’dan şehre giriyor.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
Türk’ün savaşları geliyor akla.

HARBİYE ASKERİ MÜZESİNE VE 
MEHTER KONSERİNE GİDİYORUZ.

Site gönüllüleri her hafta Cumar-
tesi saat 14:00 da site yönetimin-
de toplanıp site turuna çıkıyor. 
Bu sırada sitemize yakışmayan 
yanlışlara da anında yerinde mü-
dahale ediyor. Yanlışlıkla (!) yere 
düşmüş bir şeyi görevli temizlik 
personelinin görüp kaldırmasını 
beklemeden topluyor, site yö-
netiminin müdahalesi gereken 
işleri rapor ediyor. Çevre bilinci 
gelişmiş bu gençler bütün site sa-

kinlerimizin takdirini kazanıyor. 
Site esnafımız da gönüllülere her 
hafta çeşitli hediyeler veriyor.
Bu haftadan itibaren site gönül-
lüsü olmayı teşvik etmek ve bu 
güzel insanlara teşekkür etmek 
için biz de site yönetimi olarak 
programlar yapacağız. İlk olarak, 
en düzenli olarak site gönüllüsü 
toplantısına katılan ilk 20 kişiyi 
Harbiye Askeri Müzesi ve Mehter 
Konseri gezisine götürme kararı 
aldık. Yeşil masa bu geziyi orga-
nize edecek. Bundan sonra başka 
gezilerimiz de olacak.

Bir müjdemiz var!
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Toplantının brinci bölümünde,  
geçmiş dönemde yapılanların 
özeti, 2022 YILI yapılacakların 
sunumu, planlanıp, projelen-
dirilen bekleyen projeler üze-
rinde bilgilendirme toplantısı 
yapılacaktır. ikinci bölümünde 
ise OZANLARIN DİLİNDEN prog-
ramında Ahmet Poyrazoğlu ve 
Orhan Üstündağ gönül dilinden 
bizlere seslenecek, gecemizi 
renklendirecekler.
Toplantı sonunda YEŞİL MASA 
tarafından ihtiyaç sahipleri yara-

rına HAYIR KERMESİ düzenlene-
cektir. Sponsorlarımızın ve site 
sakinlerimizin verdikleri eşya, 
giyim ve yiyeceklerin satışı yapı-
lacak ve satış sonrası kalanlar da 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. 

HAYIR KERMESİ, katkı vermek is-
teyen bütün dernek, vakıf, şirket 
ve kuruluşlara, bütün site sakin-
lerimize açıktır. Eşya ve giyim 
bağışları 18 Aralık öncesi, yiye-
cekler sadece 18 Aralık günü YE-
ŞİL MASA’ya getirilebilir.

Birlikte yaşadığı-
mız sitemizde, 

• Geçmiş dönemde 
yapılanların özeti

• 2022 YILI yapıla-
cakların sunumu, 
planlanıp, proje-

lendirilen bekleyen 
projeler üzerinde 

bilgilendirme top-
lantısı ve hayır ker-

mesi yapılacaktır.

18 Aralık 2021 
Cumartesi
Saat: 18:00
Yer: İhlas Koleji 
Konferans Salonu

Vizyon toplantısı

İhlas Marmara Evleri - 1

İHLAS
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Site yönetim hizmeti görevini 
devir aldığımızda sitemizde es-
kimiş, yıpranmış, dökülmüş hiç-
bir şey kalmayacağını; hepsini 
bir sıra dâhilinde yenileyeceği-
mizi söylemiştik. Sitemizin dış 
duvarlarında da yılların verdiği 
yıpranmışlık hem güvenlik za-
fiyetine yol açıyor, hem de si-
temize yakışmayan bir görüntü 
arz ediyordu. Sitemizin dışa ba-
kan Selvi sokağından başlayarak 
bütün dış duvarları bu maksatla 
yenilemeye başladık. Bu ay sıra 
Büyük Ada kısmına geldi. Tami-
ri, sıvası, boyası derken bülten 
hazırlık safhasında iken tuğla 

desen beyaz boyasına kadar 
ilerlenmişti. 

Büyük Ada site sakinlerimize 
önümüzdeki günlerde yapıla-
cak bir hizmetimizin de bura-
dan müjdesini verelim. 
Büyük Adanın Diş Hastanesi 
tarafına bakan arka yol tarafına 
bir yaya kapısı açılacak. Böy-
lece site sakinlerimizin hasta-
neye, Salı pazarına ve minibüs 
hattına kolay ulaşmaları sağla-
nacak. Bu kapı ve şu anda İhlas 
caddesine açılan yaya kapısı 
turnikeli yapılarak site güvenli-
ği artırılacak.

Sitemizin dış duvar-
larında da yılların 

verdiği yıpranmışlık 
hem güvenlik zafiyeti-
ne yol açıyor, hem de 
sitemize yakışmayan 

bir görüntü arz ediyor-
du. Sitemizin dışa ba-
kan Selvi sokağından 
başlayarak bütün dış 

duvarları bu maksatla 
yenilemeye başladık. 

Sitemizin en büyük problemlerinden biri de birçok 
bölgede cep telefonlarının çekmemesi idi. Her üç 
GSM Operatörü yani Türk Telekom, Turkcell ve Voda-
fone ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındı. 
Cep telefonlarının sitemizden çekmesi için gerekli 
teknik çalışmalar başladı. 2022 yılı başından itiba-
ren bu konu da sitemizde gündem olmaktan çıkacak. 

Cep telefonları artık çekecek

ADA DUVARLARI 
tamir edilip boyanıyor

Güzel, 
temiz ve 
düzenli 

çevre
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Sitemizin aylık yayınlanan bülteni, site sakinlerimizle aramız-
daki en önemli iletişim kanallarından biri. Sitemizde yapılan-
ları, yapılacakları, müjdeleri, projeleri, etkinlikleri, duyuruları 
hep burada yayınlıyoruz. Duygu ve düşüncelerimizi ifade 
etmekte bazen şiirlerden faydalanıyoruz. Burası bir edebiyat 
dergisi değil ama edebiyat hayatın tam ortasında. Eğer anla-
tılmak istenen mesaj şiirle daha iyi verilebilecekse şiire seve 
seve yer veriyoruz. Bazı site sakinlerimizin bunun farkına 
varıp bültende yayınlanan şiirlerden dolayı teşekkür etmesi 
üzerine geçmiş sayılara doğru bir tarama yaptık ve yayınla-
nan şiirleri tespit ettik.

Mart- Necip Fazıl Kısakürek- Ölüm güzel şey
Nisan- Ziya Osman Saba- Bir yer düşünüyorum
Mayıs- M.T. Z. Osman Saba’ya nazire
Haziran- Hanefi Söztutan- Bizimkisi bir aşk hikayesi
Temmuz- Necip Fazıl Kısakürek- Bizim şarkımız
Eylül- Ertuğrul Sırma- Şükür gerekir şükür
Eylül- Yahya Kemal Beyatlı- Sessiz gemi
Ekim- Necip Fazıl Kısakürek- Allah dostu

Bültenimizde bundan sonra da yeri geldiğinde şairlerin duy-
gu yüklü güçlü ifadelerinden oluşan şiirlerini yayınlamaya 
devam edeceğiz.
 
Mehmet Emin Yurdakul bir dizesinde şöyle der:
Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et;
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.

Bu vesileyle merhum şair Abdurrahim Karakoç’un konuyla 
alakalı şiirini yayınlıyoruz. Şiirin ne olduğunu ne de güzel 
anlatmış. Bültenliyorum köşesinde de her ay komşularımıza 
faydalı olacağını düşündüğümüz hikmetli, faydalı şeyler pay-
laşmaya çalışıyoruz. Nitekim bu ay Bültenliyorum köşesinde 
Cengiz Numanoğlu’nun “Babam derdi ki yavrum” şiirini ya-
yınlıyoruz. Sözlerin güzelliği şiirin akıcılığı ile birleşince çok 
muhteşem bir eser ortaya çıkmış. Abdurrahman Uzun da bu 
şiiri çok güzel seslendirmiş. QR kodunu okutup Youtube’dan 
seyredebilirsiniz.

ŞİİRE DAİR

Şiir bir cennet bahçesi
Girmeyene anlatılmaz.
Cennet nedir, bahçe nasıl?
Görmeyene anlatılmaz.

Şair gülü, şükür gülü
Yaprak yaprak dokur gülü
Her mısradan fikir gülü
Dermeyene anlatılmaz.

İne gönül, kalka gönül
Hep doğruya baka gönül
Hak vergisi.. Hakk’a gönül
Vermeyene anlatılmaz.

Şiir toprak kokusudur
Şiir damla damla sudur
Ermişlerin duygusudur
Ermeyene anlatılmaz.

Şairler sultanı Yunus
Her sözü yüz defa yumuş
Aşk bağına dergâh kurmuş
Varmayana anlatılmaz.

Abdurrahim Karakoç

şiire dair
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Çarşı Durağından Kalkış 09:00 
Hastaneden Dönüş 14:45

SALI - PERŞEMBE Günleri

TÜRKİYE HASTANESİ 
Ücretsiz Servis Saatleri

      bilgi@ihlasmarmaraevleri1.com

HAYAT YOLUNDA

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

Sitemiz sakinlerinden;
SEMİHA KÜÇÜK
FEYZA BAYLAR

HEDİYE KARATAŞ
TUBA ŞEN KOPUZ

BERAT ARKUN
ESMA ALBAYRAK

vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumelere Allahü tealadan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

BU AY ARAMIZDAN AYRILANLAR

YENİ EVLENEN KARDEŞLERİMİZİ 

TEBRİK EDERİZ

MEHMET EMİN ÖZTÜRK MUSTAFA BÜTE ZEYNEL ERDOĞAN

SERAY ZENGİNAL & YUNUS SALİH ASLAN

İLKİM YILMAZ & SADIK YAVAN

ZEHRA HATİPOĞLU & MUSTAFA SERT

ÖZLEM TAŞTAN & FATİH ŞİMŞEK

İHLAS
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Babam derdi ki yavrum! Küçüğü küçümseme;
Küçücük bir darbeden, kalp kırılır mı deme.
Orman nasıl yanarsa, bir kibriti çakmakla;
Hayırlar da kül olur, bil ki başa kakmakla...

Babam derdi ki yavrum! Kibir şeytana hastır,
Şeytanla dost olanın, âkibeti iflâstır.
Dünya hırsı doyurmaz, yedikçe aç kalırsın;
Kibirde yükselirsen, kabirde alçalırsın...

Babam derdi ki yavrum! Çürük tahta boyanmaz;
Boyansa da sıratta, ilk adıma dayanmaz.
Bil ki; o gün ameller, karşımızda duracak;
Önce kendi nefsimiz, bizden hesap soracak..

Babam derdi ki yavrum! Dostun postuna kanma,
Allah’tan başkasına, güvenip de yaslanma.
Var gününde sevilir, el üstünde olursun;
Dar gününde kendini, yapayalnız bulursun...

Babam derdi ki yavrum! Öfke kanla beslenir;
Şeytan âdemoğluna, “öldür! ” diye seslenir.
Vehimler, vesveseler, öfkeye katran döker,
Şeytan ancak, eûzu besmeleyle diz çöker...

Babam derdi ki yavrum! Kimseye sır yükleme,
Hiç kimseden sınırsız, bir sadâkat bekleme.
İnsan pervane gibi, rüzgâr bulunca döner,
Gündüz fener kesilir, gece olunca söner...

Babam derdi ki yavrum! Şükredip duruyorum.
Açgözlü insanlara, hep şunu soruyorum:
Bir avuç kara toprak, üç metre kefen için,
Cehenneme bu kadar, ısrarla talep niçin? ..

Babam derdi ki yavrum! İnsanoğlu savrulur,
Kalpler ancak Allah’ı, anmakla huzur bulur.
Makam, mevki, para, pul, insan olmaya yetmez,
İnsanda irfan yoksa, ceset beş para etmez...

Babam derdi ki yavrum! Borç insana tasmadır,
Kölelik fermanına, hem de mühür basmadır.
Fâizin güler yüzlü maskesine aldanma;
O şeytan sarmalına, düşen kurtulur sanma...

Babam derdi ki yavrum! İnsanoğlu nankördür,
Herkeste kusur görür, kendi nefsine kördür.
O kaskatı kalbini, tarife taşlar yetmez;
Allah affeder amma, insanoğlu affetmez (!) ...

Babam derdi ki yavrum! Diplomalı câhiller;
Kur’ân’a kin üreten, bir zümreye dahiller.
Hiçbiri kurtulamaz, girdiği dar kafesten;
Ve hiçbiri utanmaz, tükettiği nefesten...

Babam derdi ki yavrum! Ölüm herkese yakın;
Onunla arkadaş ol, kaçmaya kalkma sakın.
Ölümle barışırsan, ömürle barışırsın;
Yoksa her türlü şerde, şeytanla yarışırsın...

Babam derdi ki yavrum! Rabb’inedir dönüşün;
Huzuruna çıkacak, yüzün var mı? Bir düşün.
Sırattan geçmek için, iki kanat gerekli;
Biri Kur’ân.. Biri de, düşünmektir sürekli...

Babam derdi ki yavrum! Dedikodu zillettir;
Dilden dile bulaşan, kronik bir illettir.
Kur’ân; uzaklaş diyor, gıybetin vahşetinden;
Çünkü insan tiksinir, ölmüş kardeş etinden...

Babam derdi ki Yavrum!
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Babam derdi ki yavrum! Dîne hurâfe katma;
Türbede mum yakıp da, şirki din diye satma.
Yanlarında dururken, Kur’ân gibi bir liman;
Gör ki; şirk denizinde, boğuluyor müslüman...

Babam derdi ki yavrum! Şerde hayır arama;
Unutma ki şeytanlar, bal dökerler harama.
İnsan nefsi zayıftır, aç gözlüdür.. Bilesin.
Sabrı silah eyle ki; ona gâlip gelesin...

Babam derdi ki yavrum! Bu yol hayat yoludur,
Tehlikeli virajlar, kavşaklarla doludur.
Dikkat et.. Kur’ân’daki kırmızı ışıklara,
Kazâ yaparsan eğer, suçu kendinde ara...

Babam derdi ki yavrum! Rabb’imiz lütufkârdır,
Her zorluğun sonunda, mutlak kolaylık vardır.
Ümitsizlik; şeytanın kurduğu bir tuzaktır,
Allah’a yaklaşanlar, tuzaklardan uzaktır...

Babam derdi ki yavrum! Kendini helâk etme;
Câhillerden yüz çevir, boşa nefes tüketme.
Çünkü canlı cesetler, ne görür, ne duyarlar;
Onlar, “çağdaş” putların, buyruğuna uyarlar...

Babam derdi ki yavrum! Kadere küsme sakın;
Bil ki; seni Yaratan, sana senden de yakın.
Ne gaflet, ne cehâlet, ne sefâlet kaderdir;
Allah ancak sabreden, kullarla beraberdir...

Babam derdi ki yavrum! Pişmanlık kurtuluştur;
Vicdanla yüzleşerek, yeniden varoluştur.
Pişmanlık; yanmak değil, yanınca sönmemektir,
Hakk yolundan bir daha, geriye dönmemektir...

Babam derdi ki yavrum! Sık gidersen dostuna;
Birgün eşik dibinde, yer bulursun postuna.
Kendini bilmeyenin, bil ki dinmez gözyaşı;
Çünkü sonunda çatlar, dostun da sabırtaşı...

Babam derdi ki yavrum! Özgürlük zihindedir;
Aklı selim beyinler, zindanda da zindedir.
Nice köleler var ki; iffetin kalesidir,
Nice sultanlar var ki; nefsinin kölesidir...

Babam derdi ki yavrum! “Çağdaşlık” dedikleri;
Çürümüş bir ahlâkın, erozyon delikleri.
Moda sık sık değişen, bir hevâ dürtüsüdür;
Oysa hiç değişmeyen, iffetin örtüsüdür...

Babam derdi ki yavrum! Bilmeceler kolaydır;
Lâkin insanı çözmek, inanılmaz olaydır.
Kimi durur sınırda, kimi yıkar bendini,
Kimi pişer ateşte, kimi yakar kendini...

Babam derdi ki yavrum! Her şey açık bu dinde;
Şeytana dikkat diyor, yüzdoksan âyetinde.
Ne yazık ki; insanlar, bu çığlığı duymuyor;
Hayvanları ürküten, vahşetine doymuyor...

Babam derdi ki yavrum! İnsanoğlu aldanır;
Servetini gördükçe, kendini Kârun sanır.
Secde eder, tapınır, kotrasına jipine;
Bilmez ki; nice Kârun, girdi yerin dibine...

Babam derdi ki yavrum! Kürsülere boş çıkma;
Seni dinlemek için, koşup geleni sıkma.
Mikrofon buldum diye, uzatırsan sözünü;
Dinleyen önce esner, sonra yumar gözünü...

Babam derdi ki yavrum! Hayvanları yermeyin,
Onlar sözden anlamaz, ahlâk dersi vermeyin.
Edep, hayâ, haysiyet, ancak insanı bağlar,
Bu durum hayvanlara, özgürce (!) yaşam sağlar...

Babam derdi ki yavrum! Secde şuur demektir;
Şuur yoksa, ameller, beyhude bir emektir.
Nefsanî fırtınalar, îmânı söndürmesin,
Sen gafleti öldür ki, o seni öldürmesin...

Babam derdi ki yavrum! Zehirde bal arama;
Nefsin istese bile, dönüp bakma harama.
Zinâ câziptir.. Çeker yaklaşanı bir anda;
Ona yaklaşmak bile, yasaklanmış Kur’ân’da...

Babam derdi ki yavrum! Fitne katilden beter;
Bir fitne; yüzbinlerce, insan katline yeter.
Fitneler; toplumları önce kinle yoğurur;
Sonra da akıl dışı, katliamlar doğurur...

Babam derdi ki yavrum! Bütün dertler bir yana,
Kur’ân da, ümitsizlik haramdır müslümana.
Her çilenin bir ecri, gecenin fecri vardır;
İnsanın selâmeti, ancak sabrı kadardır.

CENGİZ NUMANOĞLU
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BURSASPOR
BEYLİKDÜZÜ
FUTBOL OKULU

“Türkiye’nin
Futbolcu Fabrikası”

Bursaspor Futbol Okulları

“Türkiye’nin En Güzel Sitesi
İhlas Marmara Evleri 1”

ERHAYA SPOR TESİSLERİ
İhlas Marmara Evleri  1. Kısım
No: 3/1 Beylikdüzü / İstanbul
Kayıt ve Bilgi İçin:
0532 312 85 71 - 0212 292 22 87

Bursaspor Beylikdüzü Futbol Okulu olarak 
değerlerimiz: Aile, eğitim, ahlak ve dostluk 

ilkelerine bağlı temel birim olarak spor 
faaliyetlerinde bulunan Futbol Okulumuz 
çocuklarımızın spor ve ahlaki değerleri 

kazandırılmış sağlıklı bireyler ve sporcular 
yetiştirmeyi hedefler.

Yenilenen ve Günümüz Şartlarına Uygun Standartlara Getirilen
Tesislerimiz Tüm Spor Severlerin Hizmetindedir.

İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Mudanya Cd. No: 3/1 Yakuplu - Beylikdüzü / İstanbul
İletişim: 0212 876 58 58

ERHAYA SPOR TESİSLERİ
Organizasyon Tic. Ltd. Şti.

AÇIK SAHA

KAFETERYA

KAPALI SAHA


