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Turuncu Koltuk
İlk Misafirlerini Ağırladı
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ı ziyaret eden Milli Eğitim
Bakanımız Sayın Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın
Mustafa Varank, Sanatçı Kıraç, Gazeteci Bilal İşgören, Yazar Mario Levi,
Program Yapımcısı Ömer Ekinci ve daha birçok özel konuğumuz
Fatih Merkez Kütüphanesi’ni gezdikten sonra Turuncu Koltuk’ta
duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank

s.5

Bu Projeyle Fatih Tarihi ve Yemyeşil Bir Alana Kavuşacak

Karasurları Millet Bahçesi

Fatih Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ (Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı) iş birliği ile hayata geçireceği Karasurları Millet Bahçesi ile Fatih ve İstanbul, birçok
sosyal donatıların yer aldığı, tarihi ve yemyeşil bir alana kavuşmuş olacak.

"Sevgili / En sevgili / Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim"

Sezai Karakoç
Anısına…
s.10

Öğretmenlerimizi
Unutmadık

Türkiye’nin En Genç
Sedefkârı

Dervişali Mahalle Muhtarı
Hüseyin Demirci;

Fatih Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü
dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle ilçede görev yapan
tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.
s.7

“Ergün Başkan
Mahallemize
Büyük Yatırımlar
Kazandırdı”
s.9

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç’u, 17 Kasım’da
ebediyete uğurladık. Fikirleriyle nesillere ışık tutan,
edebiyat ve düşünce dünyamızın ‘Diriliş Şairi’ Sezai
Karakoç’u hikâyesi, gayesi ve yaptıklarıyla geride bıraktığı
izler eşliğinde rahmetle anıyoruz…
s.11

Fatma Ayran
Öğrencilerimizin
Geri Dönüşüm
Eğitimleri Devam
Ediyor
s.4

Sağlıklı İpucu
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Başkan’dan
MehmetErgunTuran
mergun_turan

MErgun_Turan

mergun_turan
MehmetErgunTuran

Sevgili Fatihli hemşehrilerim,
Çağımıza damgasını vuran büyük şahsiyetlerinden birini, Diriliş
düşüncesinin mimarı şair Sezai Karakoç’u ebedî dünyaya uğurladık.
Şairimizi, kendi tabiriyle “kubbeler, camiler, sebiller, çeşmeler,
iyilik duygusunun, güzellik duygusunun, sanatlaşmış âbideleri”
ile kuşatılmış Suriçi’nin tam merkezine, Şehzadebaşı Külliyesi’nin

Kültür Sanat Sezonu
Muhteşem Bir
Etkinlikle Açıldı

2021 - 22 kültür sanat sezonunda birbirinden güzel etkinliklere ev
sahipliği yapacak olan Fatih Belediyesi, sezon açılışını muhteşem
bir etkinlikle gerçekleştirdi.
Kültür sanat sezonu açılış programının adresi, 1600 yıllık Yedikule Hisarı oldu. Fatih Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğinde, gönül coğrafyamızın müziğini dünyaya duyuran
ve çok kıymetli çalışmalara imza atan Piyanist Güldiyar Tanrıdağlı konseri ile yeni sezonun
açılışı gerçekleşti. Fatih Belediyesi’nin sezon boyu geniş bir yelpazede Fatihliler ve tüm
İstanbullulara birbirinden renkli ve güzel etkinlikler sunacağı kültür sanat programına
www.fatih.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Türk Konseyi Genel Sekreterliği
Binasının Açılışını Yaptı

Törene; konseyde yer alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev,
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cum-

Törende, konseye üye ülkelerin bayrakları göndere çekildikten
sonra açılış kurdelesi kesildi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan,
günün anısına konuklarından makasları saklamalarını istedi.

semtlerinde yaşayan üstadın tasavvurunda İstanbul, en öz
ifadesiyle başkentler başkentiydi. İstanbul’u İstanbul yapan bu
semtler, onun nazarında ahlakın, sanatın, felsefi ve dinî düşüncenin
geliştiği birer muhitti de. İçinde yaşadığı, gönül bağlarıyla bağlandığı
şehri hep fiziki bir mekândan öte, insan olma şuurunun üst düzeyde
tamamladığı bir ortam olarak algılamış, bu idrakle hareket etmişti.
Gerçekten de bu düşünce penceresinden baktığımızda, Fatih sahip
olduğu mirasla, insanlık tarihinin eşsiz kültür merkezlerinden biri,
öz medeniyetimizin ebedî başkentidir. Suriçi’ni süsleyen en ince
detayda bile bu hakikatin izini sürmek mümkün.
Dolu dolu geçen iki ayın sonunda Yaşayan Fatih’te yeniden bir araya
olsun birçok önemli faaliyet gerçekleştirdik. Bu bağlamda Kültürel
Miras Koruma Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen çalışmalara
vurgu yapmam gerekir. Fatih’teki su yapılarını titizlikle tek tek
elden geçirip restore ediyoruz. 10 ay içinde 50 küsur tarihî çeşmede
temizlik ve bakım onarım çalışmaları yaptık. 10 çeşmemizde ise
kapsamlı bir restorasyon yürüttük. Ayrıca meseleyi akademik bir

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği
Konseyi’ne (Türk Konseyi) üye ülkelerin liderleri ile Türk Konseyi Genel Sekreterliği
binasının resmî açılışını gerçekleştirdi.
hurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci ülke Macaristan’ın
Başbakanı Viktor Orban ve gözlemci üye statüsüyle konseye
ilk defa katılacak Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Gurbangulu
Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad
Amreyev katıldı.

Hayatının büyük bir kısmında Cağaloğlu’nda ve Fatih’in diğer

geldik. Bu zaman içinde gerek fiziki gerek sosyal ve kültürel alanlarda

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda
düzenleneen Türk Konseyi 8. Zirvesi kapsamında İstanbul’da
bulunan üye ülkelerin devlet başkanları ile açılış töreni için
Sultanahmet’teki Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasında
bir araya geldi.

haziresine sırladık.

düzlemde de kayda almayı arzu ettik. Bu çerçevede geniş katılımlı
Tarihî Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu’nu gerçekleştirdik.
İmtiyaz Sahibi
Fatih Belediye Başkanlığı Adına
Belediye Başkanı
M. Ergün Turan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sema Art Özçelik
Yazı İşleri ve Genel Yayın Koordinatörü
A. Kübra Yeşilay

Merkez Kütüphanemizde Turuncu Koltuk adıyla keyifli bir
uygulama başlattık. İlk konuklarımız Milli Eğitim Bakanımız
Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank,
popüler müziğimizin güçlü sesi Kıraç ve kıymetli romancımız
Mario Levi’ydi.

Yayın Danışma Kurulu
Hasan Durhat, İzzettin Öztosun,
Mehmet Özçelik, Necati Selvi, Sami Er,
Abdurrahman Fidancı

Son olarak Fatih’imiz için önemli bir gelişmeyi daha siz değerli

Grafik Tasarım
Mahmut Alkan

Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)

Dijital ve Görsel Destek
Kubilay Bilal Öztürk, Ersin Ayhan, Begüm Turaç,
Muhammed Fatih Dur

iş birliği ile projelendirdiğimiz Karasurları Millet Bahçesi’nin ilk

Adres: Akşemsettin Mahallesi (Hocaüveyz
Mevkii) Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54
Fatih / İstanbul - Telefon: 0 (212) 453 14 53

için bilgi paylaşımını ve küresel ölçekte şehirlerarası iş birliğini

E-Mail: yasayanfatih@fatih.bel.tr
YAŞAYAN FATİH GAZETESİ
süreli - yerel yayındır.

Yapım:
His Promosyon Ürünleri
İthalat İhracat Tic. San. Ltd. Şti.
Basıldığı Yer:
MN Basım ve Reklam Dış. Tic. Ltd. Şti

okurlarımıza müjdelemek istiyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim

adımlarını coşkuyla attık. Projemiz, sürdürülebilir kentsel kalkınma
teşvik etmek ve desteklemek amacıyla kurulan Urban Sustainable
Development Goals Knowledge Platform tarafından “örnek
projeler” listesine alındı.
Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle, hepinizi muhabbetle
selamlıyorum.
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Yerel Hayvan Koruma Görevlileri
Sertifikalarını Aldı
Fatih Belediyesi’nin düzenlediği eğitimleri başarıyla tamamlayan
Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine sertifikalarını Başkan M. Ergün Turan takdim etti.
Fatihli hemşehrilerimiz sokak hayvanlarının bakımları ve beslenmeleri konusunda artık daha profesyonel. Gönüllülük esaslı başlattığımız Yerel Hayvan
Koruma Görevlisi eğitimlerimize katılarak başarıyla tamamlayan adaylar katılım belgelerini M. Ergün Turan’dan aldı.

Turuncu Koltuk
İlk Misafirlerini Ağırladı
Ziyaretçilerin kamera karşısına geçerek kütüphane deneyimlerini anlattıkları Turuncu Koltuk’ta, Milli Eğitim Bakanımız
Sayın Mahmut Özer ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank olmak üzere birbirinden özel isimleri ağırladık.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ı

kesi can-ı gönülden kutluyorum.

ziyaret eden Milli Eğitim Bakanımız Sa-

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni

yın Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji

Hasan Öztürk: Açıkçası buraya çok

Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Sa-

yakın bir yerde oturuyorum ama ilk defa

natçı Kıraç, Gazeteci Bilal İşgören, Yazar

geldim. Kütüphanemizi kendi çocuk-

Mario Levi, Program Yapımcısı Ömer

larımdan biliyor, dinliyordum. Ancak

Ekinci ve daha birçok özel konuğumuz

duymak yeterli değil, görmek gereki-

Fatih Merkez Kütüphanesi’ni gezdikten

yormuş. Belediyenin kendi binasının

sonra Turuncu Koltuk’ta duygu ve dü-

önemli bir bölümünden feragat ederek

şüncelerini paylaştılar. Misafirlerimizin

kütüphaneye ayırmış olmasını çok

gözünden Fatih Merkez Kütüphanesi:

değerli buluyorum. Bu; gençlerimize ve

Milli Eğitim Bakanımız

kültür hayatına verilen bir değerdir. Sa-

Mahmut

yın Ergün Başkanımızı tebrik ediyorum,

Özer:

Öğrencilerimizin

kütüphanemizi 7/24 kullanabilme imkânına sahip olmaları her türlü takdirin
ötesinde. İnşallah Fatih Belediyesi’nin
bu hizmeti diğer belediyelerimize örnek

lerine sunulmuş olmasından duydukları memnuniyeti dinlemek gerçekten
büyük bahtiyarlık. Fatih Belediye Başkanımız, Fatih Merkez Kütüphanesi ve
ilçedeki diğer kütüphanelerle gençlerin
kalbini kazanacak bir uygulamayı haya-

Tarihi Su Kültürü ve Yapıları
Sempozyumu Gerçekleşti
540 çeşme, 46 sebil ve 23 su terazisine ev sahipliği yapan Fatih
Belediyesi Tarihi Su Kültürü Sempozyumu düzenledi.
Fatih Belediyesi tarafından tarihi su yapılarının, şehir, kültür, mimari, edebiyat, din
ve toplum açısından değeri, günümüzdeki kullanım durumları ve işlevlendirmeleri,
mevcut sorunlar ve koruma önerileri gibi konuların ele alındığı “Tarihi Su Kültürü
ve Yapıları Sempozyumu” Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde (FKSM) gerçekleşti.
Programa alanında uzman Prof. Dr. Ahmet Kala, Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı,
Prof. Dr. Suphi Saatçi, Dr. Olcay Aydemir gibi pek çok isim katıldı. Dünyada yaşanan
su kıtlığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen sempozyumda; Mimar Sinan’ın
su yapılarından tarihi su yapılarından İstanbul çeşmelerine, suyu müzeleştirmekten
güç unsuru olarak su kültürü ve yapılarına, sebil kitabelerinden önemli sebil ve çeşme
örneklerine, sarnıçlardan çukurbostanlara kadar geçmişten günümüze su kültürü
ele alındı. Sempozyum ile alanında otorite isimlerin sunumları, bilgi ve tecrübeleriyle
Fatih’teki su yapıları ve restorasyon çalışmaları da akademik bir düzlemde kayda
alındı.

Öğrencilerimizin Geri
Dönüşüm Eğitimleri Devam
Ediyor

uğraşmak değil aynı zamanda gençlere
yönelik kültürel faaliyetler ve onların
gelişimlerine katkı sunmak olduğunu
gördük.

ta geçirmiş. İnşallah sık sık buraya ge-

Yazar Mario Levi: Kütüphaneye ayak

lerek gençlerle bir arada olacak, onların

bastığım andan itibaren çok özel bir

heyecanına, enerjisini birlikte şahitlik

yerde olduğumun farkına vardım. Çün-

edeceğiz. Ben bu hizmette emeği geçen

kü birden bire bir atmosfer sizi sarıyor.

tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Öncelikle sevdiğim şey, öğrencilerin

Sanatçı Kıraç: Müzisyen olarak söy-

Fatihli öğrenciler, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Fatih
Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde uygulamalı olarak geri
dönüşümle ilgili bilgilendirildiler.
Uzman eğitmenlerce geri dönüşümün öneminin öğrencilerle paylaşıldığı Fatih Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla çeşitli
etkinliklere ev sahipliği yaptı. Öğrenciler merkezde geri dönüşümün dünyamızın
geleceği için önemi, atık çeşitleri, atıkların ayrıştırılması ve nasıl geri dönüştürülebileceği gibi teorik bilgiler sonrası uygulama atölyesinde atık ahşaplardan süs eşyaları
yaptılar.

çünkü biz belediyeciliğin yol temizlikle

katkılarından dolayı Fatih Belediye

teşekkürler.
Öğrenci Kemal Beydili: Fatih Merkez
Kütüphanesi’ne ilk açıldığı günden itibaren geliyorum. Daha önce üniversiteye

ve

derslerime

çalışmak,

Aynı zamanda kafeteryada ikramlar var.

tırmış olmaları. Bunları gördüğümde

Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

ben gelecek açısından çok umutlandım.
bizi daha çok mutlu edecek sonuçlarla

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız

karşı karşıya kalacağız. Yaşasın kitap ve
saatte

yaşasın okumak! Tüm emeği geçenlere

gençlerimizin kütüphanenin tüm im-

ve Sayın Başkanımıza müteşekkirim.

kânlarından faydalandıklarını görmek,

Umarım devamı gelecektir ve kalıcı

kendileriyle sohbet ettiğimizde 7/24

olacaktır. Gençlere inanlım, onlar bizim

hizmet veren bu kütüphanenin hizmet-

geleceğimiz.

bir

Sayın Başkanımız M. Ergün Turan’a çok

kendilerini okumaya ve çalışmaya kap-

Herkes seferber olduğunda sanırım

Geç

ve su da veriliyor. Bu güzel hizmet için

hanelere göre bu çok güzel bir rakam.

daşlara çok teşekkür ediyorum.
Varank:

ikramı yapılıyor ve ücretsiz çay, kahve

çalışma masası sayısı 51, diğer kütüp-

gözleri yaşarır. Kafeleri de var ve 7/24

Başkanımıza ve emek veren tüm arka-

Mustafa

çalışırken acıktığımızda ücretsiz çorba

ışık ve piriz olması çok iyi. Bilgisayarlı

hepsi ders çalışıyor. Anne babalar görse

Fatih Belediyesi’ni ve emeği geçen her-

olması, ferah ve rahat olması. Ayrıca ders

masaların genişliği, her masada ayrı

var ve kalabalığa rağmen hiç ses yok,

tin sürdürülebilir olması noktasındaki

me mesafesinde olması, çıktı imkânının

tüphanenin masa seçme özelliği olması,

kalabalık, hiç boş yer yok. Bekleyenler

Gerçekten şaşırtıcı ve gurur verici. Ben

özelliği metrodan çıkışta hemen yürü-

araştırma yapmak için geliyorum. Kü-

tasarım var, bu çok önemli. İçerisi şu an

çay, kahve ve çorba ikramları yapılıyor.

Kütüphanesi’nin beni en çok cezbeden

kazandım

edilmez. Ancak burada çok bilinçli bir

olması yaygınlaşır. Ben bu güzel hizme-

zırlanıyorum. Fatih Belediyesi Merkez

ise Bilgisayar Mühendisliği bölümünü

konser verdim, hiç akustiğe dikkat

buluşmaları, kütüphanelerin erişebilir

son sınıf öğrencisiyim, üniversiteye ha-

hazırlanmak için geliyordum. Şimdi

lüyorum, bugüne kadar birçok yerde

teşkil eder ve gençlerimizin kitapla

Öğrenci Semanur Ahmetoğlu: Lise
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Öğretmenlerimizi Unutmadık

Aliya İzzetbegoviç
Vefatının Yıldönümünde Anıldı

Fatih Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği
etkinliklerle ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’i,
vefatının 18. yılında Fatih Belediyesi’nin düzenlediği programla anıldı.
Fikirleri ve umuduyla herkese ilham olan bilge lider Aliya İzzetbegoviç için Fatih
Kültür Sanat Merkezi’nde bir anma programı düzenlendi. Fatih Belediye Başkanı M.
Ergün Turan’ın da katıldığı programda İzzetbegoviç, hayatı, yaptıkları ve kendisi adına
yazılan kitaplarla anıldı.

2

Jake Michael Singer,
Kuş Heykelleri İle Küçük
Mustafa Paşa Hamamı’nda

Ketebehu Hasan Çelebi
Retrospektif Sergisi
Açıldı

Jake Michael Singer kuş heykelleri ile Muse Contemporary, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Güney Afrika Ankara Büyükelçiliği
himayelerinde ve Fatih Belediyesi işbirliği ile tarihi Küçük Mustafa
Paşa Hamamı’nda “Bennu Stasis: Aydınlıkta Yeniden Buluşacağız”
mekâna özgü yerleştirmeyle meraklısıyla buluştu.

Kadırga Sanat Galerileri’nin ev sahipliğini yaptığı ‘Ketebehu
Hasan Çelebi’ Retrospektif Sergisi’nin açılışını Başkan M. Ergün
Turan gerçekleştirdi.

St. Antuan Kilisesi’nde düzenlenen Angel sergisi ile Türkiye’de ismini ilk defa duyuran

Hüsnü hat sanatında adı ülke sınırlarını aşmış, yaşayan insan hazinesi

Güney Afrikalı genç sanatçı Jake Michael Singer, iki yıl sonra İstanbulluların karşısına

Reisü’l

mekâna özgü yerleştirme “Bennu

Reisi)

Stasis: Aydınlıkta Yeniden Buluşacağız”

“Ketebehu

ile çıktı. 3 Ekim’de kapılarını açan

sergisi Kadırga Sanat Galerileri’nde

enstalasyon

kadar

sanatseverler ile buluştu. “Ketebehu

sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Antik

Hasan” retrospektif sergisi, Hasan

yaratılış efsanesindeki yenilenmeyi,

Çelebi’nin

ömrünü

gelecek

kuşaklara

kasım

sonuna

dirilişi ve yükselen güneşi simgeleyen
Bennu’ya atfen isimlendirilen projenin
ana temasını bölünme ve birlik, düzen
ve kaos, acı çekme ve bunun üstesinden
gelme arasındaki diyalog oluşturuyordu.

Hüsnü

–

Hattatin

Hattat

Hasan

Hasan”

hat

(Hattatların
Çelebi’nin
retrospektif

adadığı

aktardığı

eserlerinden,

koleksiyonerlerden

ve

farklı

derlenerek

hazırlanan hocası ve öğrencilerinin
eserlerinden oluşuyor.

4 Kasım Öğretmenler Günü’nde
ilçemizde görev yapan öğretmenlerimiz okullarında ziyaret edilerek, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün
Turan’ın “Nice fedakârlıklarla bizleri hayata hazırlayan yarınlarımızın banileri
sevgili öğretmenlerimizin Öğretmenler
Günü kutlu olsun” mesajıyla iletilen hediyelerini takdim ettik. Ardından öğretmenlerimiz Başkan M. Ergün Turan’ın
ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Programda bir
konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı
M. Ergün Turan, tüm öğretmenlerin 24
Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak; “Bizim medeniyetimizde öğretmen
toplumun ulusu, rehberi, bilge kişisidir.
Ne yaparsak yapalım, öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ne mutlu ki
her dönem; eğitime, öğretime, bilgiye
ve öğretmene derin hürmet, muhabbet
beslemiş bir milletin mensuplarıyız. Fatih ilçesine baktığımızda, bu hürmetin

izlerini mahalle mahalle, sokak sokak

leri için büyük umutlar besliyoruz. Fatih

sürebilmeniz mümkün. Yarınlarımızın

Belediyesi olarak biz de gençlerimizin

teminatı çocuklarımızı, gözümüz arka-

en iyi şekilde yetişmesi için öğretmen-

da kalmadan siz kıymetli öğretmenleri-

lerimizin

mize teslim ediyor, yarının Türkiye’sini

Okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını temin

yaşatacak bilgi ve donanımda yetişme-

ederek, bakım ve onarımlarını gerçek-

Sevimli Dostlarımızın
Ahşap Evleri Hazır
Eğitimlerine devam ettiğimiz Yerel Hayvan Koruma Görevlilerimiz
rehberliğinde katlı kedi evi yerleştirmelerimiz başladı.
Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak profesyonel Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmaya hak kazanan Fatihli hayvanseverler, sevimli dostlarımızın sağlıklı yaşam şartlarında hayatlarını idame ettirmesi için Şehit İbrahim Küçük Parkı ve Şenol Güneş
Parkı’na kedi evleri yerleştirdi. Su ve mamaların hayvan dostu Fatih Belediyesi tarafından
temin edildiği ve periyodik olarak kontrollerinin de sağlanacağı kedi evleri, ilçe genelinde
talep ve tespit ile belirlenecek farklı noktalara yerleştirilmeye devam edecek.

yanındayız,

destekçisiyiz.

leştirerek, öğretmenlerimizin çalışma
koşullarının daha iyi bir seviyeye gelmesi için elimizden ne geleni yapıyoruz,
yapmaya da devam edeceğiz” diyerek,
katılımlarından dolayı öğretmenlere
şükranlarını sundu.
Canlı müzik eşliğinde öğretmenlerin
doyasıya eğlendiği akşamda Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına ömrünü öğretmeye, öğrenmeye ve bilgilerini
aktarmaya adayan tüm öğretmenler
adına öğretmenler günü pastasını kestiler. Etkinlik hep birlikte hatıra fotoğrafı
çekilmesiyle sona erdi.
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Fatih Belediye Meclisi İhtisas
Komisyonları
Gazetemizin bu sayısında Fatih Belediye Meclisi’nin ihtisas komisyonlarından
İmar ile Tarife Komisyonu’nu sizlere tanıtacağız.

İmar
Komisyonu

Mehmet SARITEMUR – Başkan Vekili

Ramiz POLAT– Komisyon Başkanı

Tarife
Komisyonu

Uğur KORKMAZ – Başkan

İmar Komisyonu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince nüfusu 10.000 in üzerinde olan belediyelerde
kurulması zorunlu bir komisyondur. Müdürlüklerden gelen imar plan ile ilgili konular belediye meclisince imar komisyonuna
havale edilir. İmar komisyonu konular ile ilgili görüşünü hazırlayarak meclisin onayına arz eder.

Mehmet Zafer ALSAÇ – Raportör

Coşkun YEŞİLYURT– Üye

Tarife Komisyonu, müdürlüklerin, uygulayacakları ücret ve tarifeleri hazırlayarak belediye başkanının onayı ile meclise
gönderir. Müdürlüklerden gelen teklifler, yıl içerisinde uygulanacak ücret ve tarifeleri içeriyorsa Fatih Belediye Meclisi’nce Tarife
Komisyonu’na havale edilir. Tarife Komisyonu ise yasa gereği kendisine verilen beş günlük süre içerisinde, konuyu araştırarak
gerektiğinde teklifi gönderen birim müdüründen bilgi alarak, kendi içinde de çeşitli toplantılar yaparak, uygulanacak ücret ve
tarifeleri belirleyip, meclisin oluruna sunar. Komisyondan gelen raporlar belediye meclisinde karara bağlanarak uygulanmak
üzere teklifi gönderen müdürlüğe gönderilir.

Şenol ÖZDEMİR – Başkan Vekili

Metin ÜŞENMEZ – Raportör

Mehmet MARANKİ – Üye

Silivrikapı Karakolu Hizmete Açıldı
“Daha Güvenli Fatih” için çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesi,
ilçeye huzuru ve güvenliği arttırmak üzere yeni bir karakol binası kazandırdı.
Silivrikapı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni karakol, Fatih İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alan içerisinde hizmet
veren yeni karakol binasında; ifade odaları, nezarethane, avukat görüşme odası,
soyunma odaları, bay-bayan ve engelli lavaboları gibi birçok bölümün yanı sıra
otopark da yer alıyor.

MUHTARLARIMIZ
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Dervişali Mahalle Muhtarı Hüseyin Demirci;

“Ergün Başkan Mahallemize
Büyük Yatırımlar Kazandırdı”
Dervişali Mahalle Muhtarı Hüseyin Demirci, yaklaşık 40 yıllık hizmet süresiyle Fatih’in en kıdemli muhtarlarından biri. Mahallenin her sakinine
eşit ve adil bir hizmet sunma düsturuyla bu yola çıktığını ve yıllardır da bundan taviz vermeden çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Hüseyin
Demirci, “Yüzme havuzu, spor merkezleri ve otoparklarla Ergün Başkan mahallemize büyük yatırımlar kazandırdı” dedi.
Sizi tanıyabilir miyiz?
Trabzon’un Of ilçesinde 1946 yılında
doğdum. 19 Mart 1984 senesinde muhtar seçildim. İnşallah bu dönem biterse
muhtarlıkta 40 senemi dolduracağım.
Fatih’in en eski muhtarıyım. Şükürler
olsun, şu ana kadar kazasız belasız geldik. 1959 yılından beri de Fatih’te ikamet
ediyorum. İstanbul’a ilk geldiğimde
mesleğim inşaatçılıktı. Ufak çocukken
geldim. 3 kardeşiz inşaat işiyle meşguldük. İşim de evim de Fatih’teydi, hala da
öyle. 5 çocuğum var.
Muhtar olmaya nasıl karar
verdiniz?
Şaka ile başladı. Bir arkadaşımız ortaya
attı, bunun üzerine o gün kendi aramızda şakalaşmalar oldu. Ancak konu daha
sonra mahallede yayılmış. Camimizin
imamı bir gün; “adaylığını duydum, hayırlı olsun” dedi, olurdu olmazdı derken
hayır diyemeyeceğim bir noktaya geldi
ve 8 aday arasından muhtar seçildim.
O gün bugündür hiçbir ayırım gözetmeksizin mahallemin her sakinine
eşit ve adil bir hizmet sunmaya gayret
ediyorum. Çünkü Hak’tan yana olanın
Allah her zaman yardımcısıdır. Ben de
bu düsturla hareket ediyorum. Bir gün
hepimiz dünyayı bırakıp gideceğiz,
önemli olan arkamızda hoş bir seda
bırakabilmek. Ben insanımı seviyorum,
sağ olsun onlar da beni seviyorlar, yıllardır mahalle muhtarlığı yapmak onların
teveccühüyle nasip oldu.

diyorum. Belediyemize ilettiğimiz
taleplerimiz genelde aynı gün içerisinde
karşılık buluyor. Bunu görmek de ayrı
bir mutluluk veriyor tabi.
Muhtarlığın zorlu kısmı nedir?
Bütün muhtarların ortak tek bir sıkıntısı
var. Biz kamu görevlisi olarak görülmek
ve memur olmak istiyoruz. Asgari ücretle bir muhtarlığın kartuş, bilgisayar,
faturalar gibi rutin masraflarını karşılamamız mümkün değil. Çünkü ihtiyaçlar
bitmiyor. Eskisi gibi evrak kazancımız
da yok. Buranın giderlerini ben ve muhtarların hepsi kendi cebinden karşılıyor.
Bunu Sayın İçişleri Bakanımıza da ilettik, inşallah bu konuda bir düzenleme
yapılır.

Draman Otoparkı

Sizi muhtarlık görevinizde en
mutlu eden şey nedir?
Ben bir insana faydalı olduğumda onun
yüzünde o tebessümü gördüğüm an
çok mutlu oluyor ve iyi ki muhtarım

Hüseyin Demirci - Dervişali Mahalle Muhtarı

Fatih Belediyesi’nin çalışmalarından memnun musunuz?
Ben Sayın İçişleri Bakanımızın katılımlarıyla gerçekleşen muhtarlar toplantısında da Ergün Başkanımızdan memnuniyetimi dile getirdim. Belediyemizin
çalışmalarından çok memnunuz. Ergün
Bey mahallemize büyük yatırımlar
kazandırdı. Draman Yüzme Havuzu ve
Spor Kompleksi, Draman Otoparkı çok
büyük ve güzel hizmetler. Ayvansaray
Mahallesi’ne yapılan spor merkezi de
çok yakın olduğu için mahallelimiz
faydalanıyor.
Spor
merkezimizde
minder sporlarının olması da çok güzel.
Yakında çok muazzam ve müthiş bir
proje olan Neslişah Sultan Nikâh Salonu
ve Spor Merkezi de hizmete açılacak.

Mahallemiz Ergün Başkan ile çok güzel
yatırımlara ev sahipliği yapıyor. Genel
olarak kütüphaneler ve eğitime yapılan
yatırımlar olsun, restorasyon çalışmaları
olsun Fatih çok güzel hizmetler aldı.
Allah Başkanımızdan razı olsun.
Son olarak eklemek istedikleriniz
nedir?
Yaklaşık 25 bin nüfusumuz var, hepsine yıllardır eşit hizmet sunuyoruz.
Başkanımızdan, başkan yardımcılarımızdan ve bütün müdürlerimizden çok
memnunuz. Sağ olsunlar taleplerimizi
karşılıksız bırakmıyorlar. Hepsine gazeteniz aracılığıyla selamlarımı iletiyorum.
Allah yolunuzu açık etsin.
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Başkan Turan
Fatihli Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği toplantıda
ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Fatih’te görev yapan muhtarları sıklıkla mahallelerinde
ziyaret eden Başkan Turan, bu kez Fatih Muhtarlar
Derneği Başkanı ve Şehsuvarbey Mahalle Muhtarı Murat Hakverdi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltılı
toplantıda muhtarlarla buluştu. Fatih’e ve mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan M. Ergün
Turan’a teşekkürlerini ileten Murat Hakverdi; “Fatih’in
köklü sorunlarına yönelik projeler bir bir hayata geçiyor. Özellikle gençlere ve çocuklara yönelik yapılan
çalışmalar Fatih halkı tarafından takdirle karşılanıyor.

Ayrıca derneğimize de desteklerini esirgemeyen kıymetli Başkanımız Sayın Turan’a tüm Fatihli muhtarlar
adına teşekkür ediyorum” dedi.
Bugüne kadar edindiği tüm tecrübelerini Fatih’in
hizmetine sunduğunu dile getiren Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan, “Murat Başkanımızın da
dediği gibi ekibimizle birlikte bugüne kadar köklü
sorunlara çözümler üretme gayreti içinde olduk. Sizlerden aldığımız görüşlerle de temel sorunların tek tek
azaldığını ve çözüldüğünü görmek bizi mutlu ediyor.

Biz tüm mahallelerimize adil bir hizmet sunmaya özen
gösteriyor, o mahallenin önceliklerine göre proje ve
hizmet üretiyoruz. Siz kıymetli muhtarlarımızla da sık
sık bir araya geliyor ve sürekli işbirliği halinde hareket
ediyoruz. Bu şekilde tüm sorunlarımızı en kısa vadede
çözüme ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Turan’a katılımlarından dolayı teşekkür çiçeği
takdim eden Fatihli muhtarlar, toplantı sonrası hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Karasurları Millet Bahçesi Projesiyle Fatih
Tarihi ve Yemyeşil Bir Alana Kavuşacak
Fatih Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) iş birliği ile hayata
geçireceği Karasurları Millet Bahçesi ile Fatih ve İstanbul, birçok sosyal donatıların yer aldığı, tarihi ve yemyeşil bir alana
kavuşmuş olacak.

D

ünya kültür mirası listesinde
yer alan Fatih Karasurları ve
çevresinin tarihi ve kültürel
kimliğinin ön plana çıkarıl-

ması amacıyla hayata geçirilen millet
bahçesiyle; Fatih’in sosyal donatı ve
park ihtiyacının karşılanması, rekre-

PROJEYİ BAKANIMIZ SAYIN

Karasurları Millet Bahçesi Projemiz ve Sur Dipleri
Kamulaştırma çalışmalarımız; dünya çapında iyi uygulama
örneklerini paylaşan Urban Sustainable Development Goals
Knowledge Platform tarafından “örnek projeler” listesine
girmeye hak kazandı.

asyon alanları ile birlikte bir cazibe

KURUM İLE DEĞERLENDİRDİK
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan,
incelemelerde bulunmak üzere Fatih’i
ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum
ve ekibine projeyle ilgili sunum yaptı.

merkezi haline getirilmesi planlanı-

pazarı, spor etkinlik ve piknik alanları

let, 4 kilometre yaya yolu bulunacak

Bakan Sayın Kurum, projenin en hızlı

yor. Uygulama projeleri de onaylanan

ile çocuk kütüphanesinin yanı sıra

olan projede ağaçlar belli bir aralıkta

şekilde hayata geçirilmesi için Bakanlık

Millet Bahçesi’nde; çocuk köyü ve

tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri de

dikilerek, Karasurları’nın görünürlüğü

olarak gereken tüm desteğin sunulaca-

çocuk oyun alanları, kadın el emeği

yer alacak. Ayrıca 3,5 kilometre bisik-

ön plana çıkarılacak.

ğını söyledi.

Genç Sanatçılar
Fatih Sanat Akademisi’nde Yetişiyor
Fatih Sanat Akademisi bünyesindeki Sulukule Müzik ile Tasarım ve Üretim Akademisi’nde geleceğin sanatçıları yetişiyor
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sanat alanında eğitim ihtiyaçlarını karşılayan Fatih
Sanat Akademisi bünyesindeki Sulukule Müzik Akademisi’nde; enstrüman,
orkestra ve koro branşlarında, Tasarım ve Üretim Akademisi’nin Tasarım bölü-

münde; 3D max tasarım, dijital desen tasarımı, illüstrasyon ve karikatür, Üretim
bölümünde; heykel, çini, cam ve resim atölyesinde model oluşturacak nitelikte
eğitimler devam ediyor.
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Özel Haber
Kübra Yeşilay - Zeynep Karaca

ağırlık vermesi. Taha’nın Kitabı, Hızır’la

Şairlerin özel alanları vardır.

Kırk Saat eserleri gibi. Bunlar Müslüman

Buraya hoyratça girmeyi

hayatın içinden seçilmiş imgeler. Ötesini

doğru

söylemeyeceğim

kapitalizm

Bir konuşmamızda da

eleştirisi yapması. Sürgün Ülkeden

kendisinin bahsettiği

Başkentler Başkentine şiirinde İslam

gibi modern bir Leyla

şehirlerini karşılıklı konuşturması gibi. Hz.

Mecnun denemesidir.

Ali’nin bir şiirde karşımıza çıkması. Tüm

Bir kere de Mona Roza’yı

bunlar onun şiirinin düşünce dünyasından

önemsizleştiren bir açıklama

ayrı bir yerde duramayacağını gösteriyor.

yapmıştı. Kendi içinde önemli bir

şiirinde

kullanmıştı. Adının sıklıkla

Türk şiirinde
Mona Roza henüz
aşılamamış, bir aşk
şiiridir.

Mona

Roza

değildi.

Diğer şiirlerinin öne
çıkmasını istiyordu.
SEZAİ KARAKOÇ ve

MEDENİYET FİKRİ

sorumluluk ve ödevleri vardır. Fikir

şiiridir. 19 yaşında yazılmış olması da
ayrıca önemlidir. Yıllarca basılmamış,
yapılarak

dağıtılmıştır. Zaman zaman basında
da yer aldığı gibi bir takım anlatılar

İslam devleti ve İslam medeniyeti

gerçekleştirmeye ve milleti tek bir inanç

Saat onikidir söndü lambalar

olarak da vücut bulur bu görüşü.

etrafında toplamaya çağırmıştır.

eren büyük üstat Sezai Karakoç, Şehzade

Dergisi’nden sonra Türkiye’de en uzun

Camii’nde kılınan cenaze namazının

Evet doğdu yine doğmayacak sandığım güneş

süre çıkan dergi. Zaman zaman ara

ardından ebediyete uğurlandı. Fatih

Geldi gelmez dediğim haber

verdiği dönemler oluyor. 1990’da Diriliş

Fındıkzade’deki evinde 88 yaşında

Her cehennem bir cennete işaret

Partisi’ni kuruyor. Parti kapatılınca

yaşamını yitiren şair, yazar ve düşünce

Her kara sunu ötesi bir ak Kevser

2007’de Yüce Diriliş Partisi olarak

Seza Karakoç

yeniden kuruyor. Biyografisi kabaca

insanı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı

böyle özetlenebilir. Kişiliğine gelince;

Camii’nde düzenlenen törende adeta
bir insan seli yaşandı. Cenaze töreninin

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın,

Sezai Karakoç’un kısaca biyografisinden

ardından Karakoç, şiirine konu ettiği

“Edebiyatımızın, düşünce dünyamızın,

bahsedecek

Şehzadebaşı

ülkemizin büyük mütefekkiri, ‘Diriliş

Diyarbakır›ın Ergani ilçesinde dünyaya

Şairi’, ortaya koyduğu müstesna eserlerin

geliyor. İlkokulu Ergani’de ortaokulu

yanı sıra şahsiyeti ve mücadelesiyle Türk

Kahramanmaraş’ta

milletinin gönlünde ve İslam dünyasında

de Gaziantep’te okuyor.

Camii’nin

haziresine

defnedildi.
Sınıf

arkadaşı

Cemal

Süreya’nın;

“Öyle bir Müslüman ki, Marx da

mümtaz bir isim” olarak andığı üstat

bilir, Nietzsche de bilir, Rimbaud da

Sezai Karakoç’u öğrencisi Şair ve Yazar

bilir. Salvador Dali de sever. Nâzım
da

okur”

şeklinde

tanımladığı,

Zeynep Karaca’nın kaleme aldığı yazı ve
kendisinin hafızalara kazınan söz ve şiir
kesitleriyle biz de bir kez daha rahmetle
anıyoruz…
SEZAİ KARAKOÇ VE ÖNE ÇIKAN

Ankara

olursak;

sorunlarına karşı hassas bir yapısı
vardı. Bir konudan ya da sorundan
bahsettiğinizde sizi tekrar gördüğünde
sorardı. İslami ihsan boyutunda
yaşamaya çalışan bir kişiydi
diye özetlenebilir.

Üniversitesi
Bilgiler

Fakültesi

Maliye

Bölümü’nü

Neyse ki yarın var...
Umutların en sevdiği
gün.

bitiriyor.

bir

ailenin

çocuğu

olduğundan

okumak

için

yatılı

yılında

mütevazı ve oldukça kibar. Yakınlarının

liseyi

Siyasal

Fakir

1933

kazanmak

SEZAİ
KARAKOÇ’UN ŞİİR
DÜNYASI
Şiir dünyasına gelecek

parasız

olursak; Karakoç’un şiir

dışında

dünyası hayatının uzağında

şansı yok. Lise yıllarında Büyük Doğu

değil.

Dergisi’nden haberdar oluyor. Sonra

görülen aşk, ölüm, ayrılık temaları onda

Şair ve mütefekkir Sezai Karakoç hakkında

üniversite

Fazıl’la

da var ama üstadı onlardan ayıran yoğun

hayatından ve düşüncelerinden öne çıkan

tanışıyor ve onun için yeni bir dönem

bir şekilde metafizik kullanması, İslam

birkaç konuya değinmek istiyorum.

başlıyor.

düşünce geleneğinde yeri olan kişiliklere

BİRKAÇ MESELE

yıllarında
1960’da

Necip

Diriliş

Dergisi’ni

Döneminin

şairlerinde

İslam’ın

Anlamak
masraflı br ştr;
Emek, gayret, sammyet ster
Yanlış anlaşılmak kolaydır oysa
Braz kötü nyet,
braz cahllk kâfdr.

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç’u, 17 Kasım’da ebediyete uğurladık. Fikirleriyle nesillere ışık tutan, edebiyat ve düşünce
dünyamızın ‘Diriliş Şairi’ Sezai Karakoç’u hikâyesi, gayesi ve yaptıklarıyla geride bıraktığı izler eşliğinde rahmetle anıyoruz…
çıkartıyor. Diriliş Dergisi, Büyük Doğu

aldığı birçok yazı bulmak mümkündür.

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

etrafında değerlendirmek doğru olmaz.

Kendi deyimiyle “dünya sürgünü” sona

yazılarında bunları her aşamasıyla ele

adamıştır.

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

Mona Roza henüz aşılamamış, bir aşk

Sezai Karakoç Anısına…

İslam medeniyeti içindeki yerine karşı

Karakoç, İslam ferdi, İslam toplumu,

Karakoç ismi ile artık birlikte anılır olan

fotokopisi

sonra Müslüman bir devlet sonra da

Hayatını da bu ideali gerçekleştirmeye

Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar

ele

vardır, sonra Müslüman toplum olarak

fikri. Bir medeniyet portresi çizer Sezai

MONA ROZA’DAN

Medya da sıkça yer alan ve Sezai

elden

önce Müslüman fert olarak görevleri

Uyu da turnalar girsin rüyana

Mona Roza şiirine gelince. Türk şiirinde

anlamını

gerçekçi haliyle anlatır burada. Kişinin

memnun

konuya gelecek olursak; medeniyet

MONA ROZA ŞİİRİ…

dünyadaki

tamamlamaya kadar olan aşamayı en

çılgını”. Bu yüzden İkinci Yeni akımının

yerde duruyor diyoruz.

sürecinden

anılmasından da çok

Sezai Karakoç’ta öne çıkan bir diğer

etrafında şiirini inşaa ettiği için farklı bir

Bir Müslüman’ın kendini oluşturma

şiiriyle

Cemal Süreya’nın da ifadesi ile “inancının
içinde yer alsa da Müslüman bir bilinç

"Sevgili / En sevgili / Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim"

bulmuyorum.

şiir ama nedir ki gibi bir ifade
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sıkça
Kendi deyimiyle “dünya sürgünü” sona eren büyük üstat
Sezai Karakoç, Şehzade Camii’nde kılınan cenaze namazının
ardından ebediyete uğurlandı.

birliğini
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HABERLER

HABERLER

Gençleri Etkinliklerle
Buluşturduk

Yedikule Bahçe Bitki Hastanesi
Hizmete Açıldı
Canlılığını yitiren bitkilerinizi Yedikule Bahçe Bitki Hastanesi’nde tedavi ettirebilirsiniz.

Kocamustafapaşa Meydanı’nda hizmete açılan Yedikule Bahçe Bitki Hastanemizde evinizin renkli üyeleri olan çiçek
ve bitkilerinizin her türlü bakım ve tedavilerini, pazar günü hariç haftanın 6 günü 10.00 – 17.00 saatleri arasında
yaptırabilirsiniz.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik düzenlediği ve açılışını
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘Tam Bana Göre Festival’ de Fatih Belediyesi olarak gençleri
etkinliklerle buluşturduk.
16-21 Kasım tarihlerini kapsayan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği gençlere yönelik en büyük festivallerden
biri olan Tam Bana Göre Festival’de Fatih Belediyesi de kurduğu stantla yerini
aldı. Belediye Başkanımız M. Ergün Turan’ın da ziyaret ettiği Fatih Belediyesi
standında gençler Dünya Dergiler Birliği’nin desteği ile Temmuz, Cins, Derin
Tarih, Gerçek Hayat, Nihayet, Post Öykü, SkyRoad, Z Raporu, Lokma, Genç, Bilge
Çocuk, Bilge Minik, İkrar, Divanyolu, Osmanlıca, Şiar, Bedraka, Genç Öncüler,
Özçekim, Fikirname, Telve, Siyer Gazetesi, Mahalle Mektebi, The Pen, İkideniz,

Cim, Kırık Akıl, Geçerken, Hemhal, Mukkaderat gibi onlarca dergi ile buluşma
fırsatı yakaladı. Fatih Belediyesi olarak festival kapsamında düzenlendiğimiz
“Duvardibi Söyleşileri” programlarında da Najla Tammy Kepler, İsmail Kılıçarslan,
Zehra Türkmen, Metin Uçar ve Ahmet Şükrü Kılıç gençlerle bir araya geldi. Ayrıca
dergi fuarlarının banisi ve DERGİBİR kurucusu rahmetli Asım Gültekin anısına
Amerika’dan Endonezya’ya, Polonya’dan Mısır’a birçok ülkeden UWC (Union of
World Cartoonists) mensubu onlarca karikatürün çizmiş olduğu karikatürler de
fuar kapsamında sergilendi.

Geleceğin Aktörleri ve Aktrisleri Sahnedeki Yerini Aldı
Fatih Belediyesi’nin 8 – 14 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlediği drama eğitimleri başladı.
Fatih Belediyesi tarafından 8-10, 10-12 ve 12-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik
üç ayrı grupta, onların aktif ve üretken olmalarına, bedensel, bilişsel, duygusal,
sosyal yeteneklerini geliştirmesine katkı sunmak üzere düzenlenen drama dersi

Drama

eğitimleri başladı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve hayal güçlerini geliştirmelerine de katkı sunan drama etkinliği ile çocuklar hem öğreniyorlar
hem eğleniyorlar.

En Özel Yetenekler
Engelliler İş Atölyesi’nde
Fatih Belediyesi Engelliler İş Atölyesi ile Fatih’teki engellilerimiz
hem yeteneklerini geliştiriyor ve sosyalleşiyor, hem de öğreniyor ve eğleniyorlar.
Dervişali Semt Konağı’nda hizmet veren Engelliler İş Atölyesi’nde şuan; takı tasarımı, kuyumculuk, keçeden
aksesuar yapımı, keçe çanta yapımı, üç boyutlu şekillendirme, dekoratif ahşap boyama ve ahşap süsleme
olmak üzere 7 farklı branşta eğitim veriliyor. Halk eğitimden uzman öğretmenler tarafından verilen eğitimler
haftanın 6 günü gerçekleşiyor ve katılımcıların ulaşımları Fatih Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Sağlığın İzinden Yürümeye
Devam Ediyoruz
Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi’nin düzenlediği “trekking” etkinliği
yoğun katılımla gerçekleşmeye, Fatihliler sağlığın izinde yürümeye devam ediyor.
Belgrad Ormanı’nda düzenlenen ve 16 yaş üstü herkesin katılımına açık olan trekking (doğa yürüyüşü)
etkinliği her Çarşamba gerçekleşiyor. Diyetisyen ve rehberin de eşlik ettiği yürüyüşler 10:00 – 17:00 saatleri arasında 30 kişi ile düzenleniyor. Belgrad Ormanı’na gidiş ve gelişlerin Fatih Belediyesi araçlarıyla
sağlandığı turda katılımcılara kuruyemiş, su, filtre kahve, süt gibi ikramların yanı sıra şapka ve yağmurluk
da veriliyor. Katılımcıların sağlıkları için binlerce adım atarken doğanın güzellikleri arasında unutulmaz
anları fotoğraflama fırsatı da bulduğu etkinliğe katılmak isteyenler www.fatih.bel.tr web sitemizi ziyaret
ederek, rezervasyon oluşturabilirler.
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Özel Röportaj
Röportaj: Kübra Yeşilay

Türkiye’nin En Genç Sedefkârı Fatma Ayran

Kimi zaman kendi hayalini ortaya koyan, kimi zaman geleneksel motiflerle tarihi canlandıran, kimi zaman ise kişiye özel
anlamlar yüklediği birbirinden özel eserlere imza atan Türkiye’nin en genç Sedefkârı Fatma Ayran ile aşkla emektarı olduğu
sanatının inceliklerini, zorluklarını ve daha birçok şeyi Sultanahmet’teki atölyesinde konuştuk…
biri eksildiği zaman hemen anlıyorum.
Bir işle en az 2 gün uğraşıyorum.
Uğraştığım süreç içerisinde de onu benimsiyorsunuz. Ürün ve durduğu yer
hafızanıza kazınıyor. Her ürünümün
yeri bende ayrı olduğu için de eksikliğini mutlaka hissediyorum. Buradaki
ürünler atölyemi açtıktan sonraki değil
sedefkârlığa başladığım zamandan
beri yaptığım ürünler. Biz de çalışma
mesaisi de yok. Çalışma süremiz çok
uzun saatleri bulabiliyor.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Horhor Çeşmeleri
Yeniden Suya Kavuşturuluyor…
Su mimarisinin yansıması çeşmelerin en seçkin örneklerine ev sahipliği yapan Fatih’te, kültürel mirasımızın bu eşsiz eserleri
kapsamlı bir bakım, onarım çalışması sürecinden geçiyor. Birbirinden farklı ve kıymetli çeşmelerimizden biri olan Horhor
Çeşmeleri de şu an restorasyon çalışması yürüttüğümüz çeşmelerimizden biri.

M

imarlık harikası görsel
güzelliklerinin
yanında
kültürümüzün bir yansıması
olan ve bizleri kimi zaman

sı’nın bulunduğu Et Meydanı’na yakın
olması çeşmenin Yeniçerilerce gelir
kapısına dönmesine kolaylık sağlamıştır. Çeşme yüzeyinde kazınmış olan üç
adet yan yana duran servi ağacı motifi
ve hemen altında bölük numarası olan
“44”, farklı yerlerde kılıca benzeyen
işaretler ve isim olduğu belli olan yazılardan bunların yeniçerilere ait olduğu
anlaşılmaktadır.

çok eskilere götüren çeşmeler tarihi ve
kültürel zenginliğimizi de yansıtıyor.
Onlardan biri olan Horhor Çeşmeleri;
İskenderpaşa
Caddesi’nin

Mahallesi’nde,
Aksaray

Horhor

istikametinde

bittiği yerde bulunmaktadır. Çeşme aynı
zamanda Fatih’ten sonra İstanbul’da
kurulan ilk Nakşibendi Tekkesi olan
Hindîler Tekkesi’nin önünde yer almaktadır. Horhor ismiyle de anılan tekkenin
önünden geçerek Saraçhane’ye çıkan
cadde üzerinde aynı isimli bir çeşme
daha bulunmaktadır.
Çeşmenin, dehlizlerden akan suyun
“hor hor” sesi kule pencerelerinden
işitildiğinden dolayı zamanla Horhor
ismiyle anıldığından dolayı bu ismi
aldığından bahsedilmektedir. Çeşme-

olarak bilinmemekle beraber, Sultan

çeşme zamanla yol seviyesinin altında

Fatih Dönemi’nde yapılmış olabileceği

kalmıştır. Büyük ölçüde özelliklerini

belirtilmektedir. Kaynaklarda Kanuni

koruyarak günümüze ulaşan yapı, üç

Sultan Süleyman Vakfı’na dâhil olduğu

ayrı yuvarlak kemerli niş ile üç bö-

ve bu dönemde onarım gördüğüne

lümden oluşmaktadır. Çeşmeyi genel

dair bilgiler olmasından dolayı Kanuni

tipolojiden farklı olarak özellikli kılan,

Sultan Süleyman Çeşmesi adıyla da

iki tarafında külahlı ve açık pencereli

nin kitabesi bulunmadığından kim

anılmaktadır.

kulelere sahip olmasıdır.

tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin

Kesme küfeki taşından inşa edilen

Günümüze ulaşmayan Yeniçeri Kışla-

Belediyemizce yürütülen restorasyon
çalışmaları kapsamında çeşmenin onarımı tamamlanmıştır. Çeşme yüzeyinde oluşan bitkilenme ve kirlenmeler
mekanik yöntemlerle temizlenmiştir.
Önceden yapılmış olan çimento esaslı
onarımlar çeşme yüzeyinden raspa
edilmiştir. Raspa edilen yüzeyler ve taş
malzeme kayıpları özgün hidrolik kireç
katkılı harçla tamamlanmıştır. Mermer
sekilerin kayıp parçaları onarılarak
tümleme işlemi uygulanan çeşme; son
olarak temiz ve atık su tesisatları yenilenerek tekrar suya kavuşturulacak.

1991 Mersin doğumluyum ama aslen
Kayseriliyiz. İstanbul’a geldiğimizden
beri Küçükayasofya’dayız. Buraya geldiğimde 9 yaşlarındaydım ve burada
hep çeşitli dallardaki sanatkârların
atölyeleri vardı. Bir tezhip sanatçısının
yanında büyük bir istek ve hevesle
çalışmaya başladım. Festivallerde
yanımızdaki stantta bir sedefkâr ustası
denk geliyordu, onu izlemekten büyük
keyif alıyordum. Hevesli olduğumu
görünce bana ufak ufak kesim yaptırmaya başladı. Sonra da o ustanın
yanında sedefkârlığa başladım. Ama
bu iş zor olduğundan sebat etmeyeceğimi düşünerek bana ofis işleri
yaptırmaya başladı. Ben de o yokken
sedef kesmeye başladım. Bir iki defa
yakalanınca öğretmeye karar verdi. Sedef düzeltme işi bizim işte çok zaman
alır. Yaklaşık 2-3 ay sürdüğü oluyor. 3
ay boyunca sedef düzelttim, tozunu
yutmamak için suyun içinde yapılıyor.
Bir taşın üzerine zımpara yapıştırılıp
suyun içerisinde her yeri eşit kalınlıkta
olana, eller buruşana ve uyuşana kadar
zımparalanıyor. Elim alıştıkça ustam
gelen siparişlerin kesimini vermeye
başladı. O da enstrümanlara kakmasını yapıyordu. Kademeli olarak tüm
aşamalarını ustamdan öğrendim ve
ustalık eserim olarak yaptığım aynam
da şu an hala atölyemde. Kısa bir süre
bir restorasyon firmasında çalıştıktan
sonra şu an bulunduğumuz atölyemi
açtım.
Sedefkâr tam olarak ne yapar?
Yapacağı işin ahşabını kendisi yapıyorsa, sedefi de kesip o ahşabın üzerine
birebir gömebiliyor ve cilasını da yapıyorsa sedefkârdır. Günümüzde bazıları
sedefi kesip bir çerçeve içerisine ya
da ahşaba yapıştırıyor ama o tam işin
hakkını vermek olmuyor.
Neden fazla sedefkâr yok?
Sedefkârlığın bir kursu yok. Malzemesi
pahalı ve hem bedenen hem de ruhen
yoran bir iş. Sedefi kesip şekil vermesi,
onu ahşaba kakıp aynı şekli oturtması
çok zor ve yorucu olduğundan insanlar
bu sanata yönelmiyor. Bizim işimizde
en küçük bir iş için bile en az iki gün

MALZEMEYİ DOĞRU
KULLANMANIZ ÖNEMLİ

BUGATTI Markasına Tasarım Yapmıştım
Bundan 5 yıl önce mağazama gelen müşterim bana bir kolye
yaptırmıştı. Sonra kolye çok hoşuna gittiği için kartımı almıştı. Daha
sonra bana bir gün mail geldi kendisinden; Bugatti arabalarının
tasarımcısı olduğunu söyledi ve arabalarına özel müşterileri için
bir ürün çalışmamı istedi. 4 farklı sedef çeşidinden 5 lotus çiçeği
çalışması yapmıştık. Sonrasında dikiz aynasına çerçeve çalışmıştık.
Kişiye özel çalışmalar olduğu için model ve uygulamaların
fotoğraflarını paylaşamıyorum.
uğraşmanız gerekiyor. Bazen ayları bulan çalışmalar oluyor. Sonucu almanız
yoğun bir çalışma ve diğer sanatlara
göre daha uzun bir süre gerektiriyor.
Öyle olunca da insanlar bir dönem sonra sıkılıp, bırakıyor. Bu sanatın geride
kalmasının da sebebi bu olmuş.
Sedefe şekil vermedeki incelikler
nelerdir?
Bir işe başlamadan önce kullanacağınız
sedefi çok güzel bir şekilde düzeltmeniz
gerekiyor. Kabuk halinde geldiğinden
alt kısmı kalın olup, üste doğru
inceliyor. Kabuğu kullanacağınız alanı
kıl testeresiyle kesip her tarafı eşit bir
şekilde zımparalayıp kullanacağınız
düzlüğe getirmeniz gerekiyor. Yine
uygulama yapacağınız ahşabı da aynı
kalınlığa getirmeniz gerekiyor. Oyma
yaptığınızda bir kısmı yukarıda bir
kısmı aşağıda kalmaması için. Bizde
malzeme hazırlığı çok önemlidir.
Ondan sonra bir tezhip, hat yazısı ya
da lale figürü işleyecekseniz bunları
bilmeniz gerekiyor. Hat sanatkârının
yazdığı yazıyı bozmadan kesmeniz
gerekiyor. Ya da yazı bozuksa sizin onu
keserken düzeltmeniz gerekiyor. Yazı
bozuk olduğu zaman sizin kestiğiniz
desenin ve yazının görüntüsü de hoş
olmuyor. Bu nedenle hat sanatını az
da olsa bilmeniz önemli. Sedefkârlık
sanatına başlamadan öce tezhip ve
hat sanatı eğitimi mutlaka alınmalı.
İşi oyduktan, her kısmı bittikten sonra
gomalak cilası yapmanız gerekiyor.

Bu zaten 2 ile 3 ay sürüyor. Gomalak
cilasını da yapacağınız işe göre
kendiniz hazırlıyorsunuz. Yapacağınız
işin rengine göre cilanın rengini
açmanız veya koyultmanız gerekiyor.
Tam anlamıyla cilalanması için 40
kat atılması gerekiyor. Her gün bir kat
atıp, kuruması beklenmeli. Her katın
katmanı oluşuyor. Daha sonrada o
katmanlar zımpara ile temizlenmeli.
Bu işlemlerden dolayı da az önce
söylediğim gibi bizim bir ürünü ortaya
çıkarmamız aylar sürüyor. Küçük
işler de süreç azalabiliyor ama büyük
işlerde işlem süresi ayları bulabiliyor.
Bizim işimiz çok hassas, ince ve özveri
isteyen bir iş.
Atölyenizde çok ürün var.
Hepsini kendiniz mi yaptınız?
Evet, hepsini kendim yaptım. Küçük
ya da büyük fark etmez ürünlerimden

Kullandığınız malzemelerin birbiriyle
uyumu, hangi ağaç daha çok cila çekiyor, hangisi daha uzun ömürlü bunları
öğrenmek ve tecrübe etmek önemli
bir zaman gerekiyor. Sedef pahalı bir
sanat, dolayısıyla malzemeyi doğru
kullanmanız önemli.
Sedefi takıya döktünüz…
Bir ayna tablo, sandık gibi eşyanın
yapımı hem uzun sürüyor hem de
maliyeti çok yüksek olduğundan pahalı geliyor. Ben sedef konusunda takı
eksiği olduğunu düşündüm. Osmanlı
Dönemi’nde de günümüzde de sedef
takıya çok işlenmemiş. Çünkü takıya
dönüştürdüğünüz zaman kuyumculuk
kısmını da bilmeniz gerekiyor. Ben yüzüklerin yanına müşterilerimin eş ve
çocuklarının ya da kendi isimlerini yazdım. Kolyede geleneksel motiflerimizi
işledim. İnsanlar bunu daha çok sevdi.
Böyle ufak takılarla sedefçilik daha çok
dikkat çekmeye başladı.
Sizi en çok mutlu eden aşaması
hangisi?
Desene anlam katma aşaması… Bir
müşterim geldiğinde benden istediği
ürünün bir hikâyesi olsun istiyorum.
Onun istediğiyle ya da hediye edeceği
kişiyle kullanılacak malzemeyi ve deseni bütünleştirmek, onu araştırmak,
manevi anlamlar yüklemek ve insanlarda hikâyesiyle iz bırakması beni çok
mutlu ediyor ve besliyor.

Fatma Ayran
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MEDRESE DAVUTPAŞA ARALIK AYI İHTİSAS SÖYLEŞİLERİ
KÜRESEL ÇALIŞMALAR PROGRAMI
TARİH SAAT

Aralık 2021

11
16:00Aralık 17:00
18
18:00Aralık 19:00
23 18:00Aralık 19:00

Konser

Tez Sunumları

Bestelenmiş Şiirleriyle
Yahya Kemal

Doç. Dr. Cenk
Hamamcıoğlu

TÜRK İSLAM SANATLARI PROGRAMI

KONUŞMACI

KONU

TARİH

SAAT

KONUŞMACI

KONU

Zahide Tuba Kor - Araştırmacı & Yazar

Bölgesel Analiz Nasıl Yapılmalı?
Ortadoğu Örneği

7
Aralık

18:00-20:00

Melike Temiz

Altınlı Sayfalar: • Yazma Eser Tezhibi •

16 Aralık

18:00-20:00

Senem Demirci

Tarihi, Ekolleri ve Yazı Malzemeleri ile •Hat Sanatı•

20
Aralık

18:00-20:00

Zehra Akdeniz

Osmanlı Resim Sanatı: • Minyatür •

Ali Orhan - İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans Programı
Muhammet Emin Horuz - İstanbul
Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve
Kamu Yönetimi, Doktora Programı

Latin Amerika’daki Siyasal Hareketler
Değişen Güç Dengeleri ve Aukus
İttifakı

Çocuk Tiyatrosu

Konser

Müzik ve Söyleşi

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Konser

Çocuk Oyunu

Siz Ne Dersiniz

Aziz
İstanbul

Müzikli Maarif
Takvimi

Prof. Dr.
Mehmet Çelik

Anadolu’ya
Güzelleme

Mesneviden Hikayeler

“Yunus Emre Üzerine Konuşmalar”

“Karadeniz”
Hazırlayan ve Sunan: Başak İkiz
Solist: Zeynep Başkan

Bihter Tiyatro

“Fatihli Bir Bestekâr”
Muallim İsmail Hakkı Bey

Hazırlayan ve Sunan: Reyhan Çınar
Solist: Elif Ömürlü Uyar

“Ulaşım Ağının Kentsel Hizmet Alanlarının
Yerseçimine Etkilerinin İstanbul Tarihi
Yarımada Örneğinde Değerlendirilmesi”

Devlet Tiyatroları

Hazırlayan ve Sunan: Hüseyin Kıyak
Solist: Çiğdem Yarkın

20.00 | FKSM

17.00 | Zeyrek Akademi

14.00 | FKSM

20.00 | FKSM

20.00 | FKSM

19.00 | Medrese Davutpaşa

20.00 | FKSM

11.00 | FKSM

2 Aralık

3 Aralık

4-5 Aralık

4 Aralık

16 Aralık

17 Aralık

17 Aralık

18 Aralık

Konser

Zeyrek Söyleşileri

Konser

Çocuk Oyunu

Çocuk Oyunu

Zeyrek Söyleşileri

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Kadırga Sanat Galerileri

Mehcer Müzik
Topluluğu

Prof. Dr. Mehmet
Samsakçı

Ülkü Aybala Sunat
& Bilal Karaman

Meraklı Uğur Böceği

Temiz Bir Dünya

Said Ercan

Hayri Fehmi Yılmaz

Söz Sanat

Tiyatro Sahnebaz

“Dijital Çağda Gençlik”

İstanbul Tarihinin İzinde
“Ayakapı Semti”

Hasan Çelebi
Retrospektif Sergisi
“Ketebehu Hasan”

19.00 | Medrese Davutpaşa

Kadırga Sanat Galerileri

23 Ekim - 24 Aralık

“Yahya Kemal’in İstanbul’u”

Hazırlayan ve Sunan: Mehmet Güntekin
Solist: Gizem Coşkun

20.00 | FKSM

17.30 | Zeyrek Akademi

20.00 | FKSM

11.00 | FKSM

11.00 | FKSM

17.30 | Zeyrek Akademi

7 Aralık

8 Aralık

10 Aralık

11 Aralık

19 Aralık

21 Aralık

22 Aralık

Anma Toplantısı

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Çocuk Oyunu

Konferans

Çocuk Tiyatrosu

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Vefatının 10. Yılında
Faik Kırımlı

Sergi, Mevlevi Ayin-i ve
Sema Töreni

Beşir Ayvazoğlu

Eyvah Nadir

Ahmet Vefa
Çobanoğlu

“Medeniyet Aklı”

Türk Edebiyatından Portreler
“Bilinmeyen Yönleriyle Mehmet Akif ”

Çizgi Kukla Tiyatrosu

Devlet Tiyatroları

Dersaadet’in Sanat Tarihi
“17.Yüzyılda İnşa Edilen
Medrese Esaslı Külliyeler-2”

14.30 | Zeyrek Akademi

18.00 | Medrese Davutpaşa

11.00 | FKSM

19.00 | FKSM

18.00 | Medrese Davutpaşa

20.00 | FKSM | 15.00

19.00 | Medrese Davutpaşa

11 Aralık

11 Aralık

12 Aralık

14 Aralık

25 Aralık

25 Aralık - 26 Aralık

28 Aralık

Yaramaz Kediler

Meşk-i Mevlana
Sultaniyegah Mevlevi
Ayin-i Şerifi

Taha Kılınç
“İslam Coğrafyasını Adımlarken”
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BULMACA

Peygamber
efend�m�z�n
arkadaşları
B�r sebze

ÇOCUKLAR İÇİN

İlçem�zde
çok �lg� gören b�r semt
Oruç ayı

Spor karşılaşması
Uzun
otomob�l

Y�ğ�tl�k,
kahramanlık
Yumru
(tıp)

Yat l�manı

İft�ra etme
(mecaz)
Esasen

Dökme
dem�r

Beddua

B�r �ş�
yapmaya
karar
vermek

Bülbül
ötmek
B�r nota

Kök boyası
Dünya’nın
uydusu
Fat�h'te 350
cephes�
boyanan yer
Umum�
banyo

Kareler�
olan
Taşıtın yere
temas eden
bölümü

Edeb� b�r tür
Saray’da
kadınlara
a�t bölüm
İslam�yet
yolu
Hoşlanma,
zevk

Tantal�n
sembolü
Oyunda
beraberl�k

B�r erkek
adı
Çabuk

Kıyasıya
dövme
Cadde
kemer�

Taşıt
lambası

Küçük
kanal
B�r nota

Zar�fl�k
D�zelge
Anne karnındak�
bebek,
fetüs

B�r n�da
Üzüntülü,
kederl�

B�r rüzgâr
Karaman
�lçes�

B�r tür
yaban
ördeğ�
(halk)

Tembell�k

Bey, emîr

Çarşıda
aynı �ş� yapan esnafın
yer aldığı
bölüm

B�r tür çam
M�kroskop
camı
Ağırlık kaybı

Tekrar
etme

Umut

Yaşlı, kart
(halk)
Ansızın

D�ng�l

B�r renk
N�tel�kl�

Güzel,
renkl�
ç�çekler
açan
b�r b�tk�

Soyluluk

B�r göz
reng�
Kısa güldürü oyunu

Husus�

Cet, dede
Sınıf

Kuzu ses�
Kongo’nun
esk� adı

Alanında
uzmanlaşmış kadın
sanatçı

Ücretle
konaklanılan
�şletme

Ağabey
(halk)

Yurt
Asya’da
b�r göl
Kıta
(coğrafya)

Radyumun
sembolü
Ağ tabaka

Bir tür bilgisayar oyunu
Gözde
oyuncu

Muhtaçlara
yemek veren
hayır kurumu

İkisi bir
arada doğan
çocuk

Uzaklık
belirten bir söz
İnce sac

Mağara
Akarsu
yatağı

Özen
Erkek cinsten
sayılan
(kelime)

İstanbul
�lçes�
D�rekl� büyük kayık

İki elemanlı
mermer
yapıştırıcısı
Dağ lalesi
Sodyumun
sembolü
Bir oturak

Kalpten kalbe
bağlantı
Saygılı

Beddua
Bir tür omuz
atkısı

Bir sebze
yemeği

Piston
Yankı

Bizmutun
sembolü

Büyük
yıkım
Devlet
hazinesi

Çalıştırıcı
(spor)
Bir hayvan

Mala ile
düzeltmek
Geçmiş

Bir nota
işareti
Bir çalgı
İyiden iyiye,
oldukça
Şan, şöhret

Nikelin
sembolü
Otomobil
(halk)

Ad

İmkân
Bir besin

Beyler,
amirler

Ermiş

İyilik, lütuf

Tavuğun
küçüğü
Urgan
İdare eder
anlamında
bir söz

Menteşe
Sıkıntı,
çarpıntı
Kent
Bıçağı keskin
hâle getirme

Papaz eriği
de denen
meyve

Seçkin
Anne

Gelecek

Aromalı
Tutumlu
Baston
Âşığa yaraşır
bir biçimde

Ardahan
�lçes�

Kazanma,
�kt�sap

Anlam

Adıl
(dil bilgisi)

Bir yağış
şekli
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KADINCA

KADINCA

Sağlıklı
Psikoloji

Sağlıklı
İpucu

Uzm. Psk. Büşra Göksu

Depresyon Nedir?
Belirtiler ve Tedavileri Nelerdir?
Çağımızın önemli rahatsızlıklarından biri olan ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz ölçüde etkileyen depresyonun belirtileri,
nedenleri ve tedavide nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konularında Uzman Psikoloğumuz Büşra Göksu bilinmesi gereken
bilgileri aktardı.

Diyet efsanelerinde en çok konuşulan limonlu su gerçekten yağ yakar mı ?
Yağ yakması için ılık mı olmalı soğuk mu ? Aç karnına mı içelim tok karnına mı? Hadi cevaplamaya başlayalım

Limonlu su yağları eritmede direk eti etmez . Yapılan çalışmalar diyette C vitami-

Depresyon; kişinin iş ve özel hayatını,

dir. Ancak başlıca rastlanan depresyon

kaybı, alkol veya madde kullanımı, bo-

bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler ve

lediğini göstermiş. Her ne kadar C vitamini yağ yakımını desteklese de yedikten

sosyal yaşantısını olumsuz şekilde et-

nedenlerini, kişinin bir yakınını kaybı,

şanma, ameliyat, doğum, düşük sosyo-

bazı hastalıklar olarak sayabiliriz.

sonra veya önce içilecek bir limonlu suyun tüm besinleri yok etme yağları eritme

kileyen ve sıklıkla karşılaşılan ruhsal bir

stresli iş yaşantısı, erken yaşta ebeveyn

ekonomik düzey, travmatik çocukluk,

Depresyon, tedavi edilmezse daha da

gibi mucizevi bir sonucu yoktur.

değil, kişinin yakın çevresinin de hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Depresyondaki kişilerin duygu, düşünce ve
davranışlarında olumsuz yönde pek çok
değişiklikler gözlemlenmektedir. Sıklıkla görülen değişikler; kişinin kendisini,
geleceğini ve çevresini olumsuz şekilde
algılaması halidir. Şöyle ki; depresyondaki kişiler genellikle sevilmediği,
beğenilmediği ve hayatındaki her şeyin
kötüye gideceği yönünde bir duygu ve
düşünce haline girerler. Ayrıca depresyon, kişinin sadece duygu ve düşünce
durumunu değil bedensel sağlığını da
ciddi anlamda etkilemektedir.
Sıklıkla Karşılaşılan Depresyon
Belirtileri Nelerdir

kötüleşerek, bireyin hayatının her alanını etkileyen duygusal, davranışsal ve
sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir.

Tüm dünya obezite ile mücadele ederken, mide ameliyatlarına varıncaya kadar

mutlu olduğu şeylerden zevk alamaz
hale gelmektedirler. Depresyonda olan
kişilerde genellikle; yorgunluk, bitkinlik,
motivasyon kaybı, enerji kaybı, mutsuzluk, sürekli uzanma hali, isteksizlik gibi
belirtiler ortaya çıkmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra, zamanla uykusuzluk, uyku düzeninde bozulmalar,
kabus görme halleri ortaya çıkmaktadır.
Devamında ise, duygusal çöküntü,
dikkat eksikliği, ruhsal acı ve bunalma
hali, alınganlık, çabuk öfkelenme ve
tahammülsüzlük, iştahsızlık ve buna
bağlı kilo kayıpları gözlemlenmektedir.
Depresyonun Başlıca Nedenleri
Depresyonun tek bir nedeni yoktur.
Psikolojik, biyolojik ve sosyal faktörlerin
her biri depresyona neden olabilmekte-

eşliğinde uygulanan diyet programıyla gerçekleşir.
Limondan bahsetmişken kısaca faydalarına değinmeden olmaz tabi. Limonun
içindeki faydalı bileşikler olan flavonoidler vücutta iltihaba karşı koruyucu etkiler gösterebilir, kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri düzeyleri üzerinde de bazı
olumlu etkileri olabilir. Aynı zamanda limonun kalorisi de düşük bir besindir. 2
limon bir porsiyon meyve yerine geçmektedir.

hem maddi hem manevi boyutlara ulaşan bu konu keşke limonla çözülecek

Özellikle asitli içecekler tüketmek yerine maden suyunuzu limonla aromalandı-

kadar basit olsa. Doğru yollarla yağ yakmak ve sağlıklı kilo kaybı ancak uzman

rıp tüketebilirsiniz.

Depresyonda Tedavi
Depresyonun tedavisi genellikle bütüncül bir yaklaşımla ele alınır. Hastanın
özel ihtiyaçları ve belirtileriyle en iyi

Bağışıklığı arttıran C vitamini kaynağı

Ev Yapımı

Limon Çayı

şekilde ilgilenebilmek için pskiyatrik,
psikolojik ve davranışsal müdahaleler

Limonata

bir arada yapılmalıdır. Kişinin normal
ruh hâline dönmesi ve etrafındaki hayatla baş edebilmesi için uzman desteği
alınmalıdır.

Malzemeler

Malzemeler

- 1 tane limon

- 4 adet limon

- Zencefil

- 1 tane portakal

- Bal

- 1 litre su

- Su

- 8-10 dal nane
- 4 tatlı kaşığı bal

Depresyonda olan kişiler, bu durumun
öncesinde yapmaktan keyif aldığı,

Dyt. Kübra Işıktaş

Limonlu Su Zayıflatır mı?

nini arttırmanın ve egzersiz sırasında alınan C vitamininin yağ yakımını destek-

bozukluktur. Depresyon, sadece kişinin
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Yapılışı

Yapılışı

1 bardak sıcak suya ceviz büyüklüğünde rendelenmiş zencefil ve
kabuklarıyla doğranmış limonu ekliyoruz. 8-10 dakika demlendirdikten
sonra süzüp 1 tatlı kaşığı bal ilave edip sıcakken tüketiyoruz. Afiyet olsun

Limon ve portakalları küçük parçalara bölüp blendırdan geçirin.

Biraz su kaynatın, üzerine zerdeçal, limon suyu ve bir tutam bal ekleyin.

Üzerine 1 litre su ekleyip tel süzgeç yardımı İle süzün. Daha sonra üzerine
4 tatlı kaşığı bal ve naneleri ekleyin.Dolapta soğuduktan sonra servis
yapabilirsiniz.

KARASURLARI
Millet Bahçesi ile

Şehre Yeni Bir Nefes Geliyor

