Taksim Camii İbadete Açıldı

Taksim Camii Cumhurbaşkanımız
Sayın Erdoğan’ın katıldığı programla
ibadete açıldı.
s.2

KAYITLARI BAŞLADI
SON BAŞVURU: 25 HAZİRAN
PROJE TARiHi: 5 TEMMUZ - 5 EYLÜL

Yıl: 1 Sayı: 2 Haziran- Temmuz 2021

Fatih
Merkez Kütüphanesi
Gençlerin Hizmetinde
Fatih Belediyesi hizmet binasında bulunan, çalışma ve araştırma
alanları, seminer salonu, Cam Küp Galeri ve kafeteryanın yanı sıra 40
binden fazla kitapla donatılan Fatih Merkez Kütüphanesi kapılarını
gençlere ve kitapseverlere açtı.

Fatih Cam Küp Sanat Galerisi

İbnülemin Mahmud
Kemal İnal Sergisi İle
Kapılarını Açtı

Fatih Belediyesi’nin yeni sergi salonu ‘Fatih Cam Küp Sanat Galerisi’,
Sayın Bilal Erdoğan ve kıymetli misafirlerin katılımıyla hizmete açıldı.

s.5

Yücel Arzen

s.4

Ayasofya
Bir Hürriyet Arzusudur

Fatih’e
1. Sınıf Atık Getirme Merkezi
Kazandırdık

Ayasofya’yı bir hürriyet arzusu olarak tanımlayan
Yücel Arzen ile müziğe, sanata ve hayata dair
gazetemize özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

Fatih Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm çalışmaları 1. Sınıf Atık
Getirme Merkezi ile taçlanıyor. Yakında hizmete açılacak olan
merkez ile Fatih’te atık toplama ve geri dönüşüm kapasitesi artacak.

s.12

Kadırga’nın
87 Yıllık Çınarı

Balat Mahalle Muhtarı
Adem Özbektaş

Arif
Amca

“Mahallemizin Yüzme
Havuzu Olacağını Hayal
Bile Edemezdim”

s.17

Su Sporlarının Merkezi
“Fatih”
s.15

Fatih Belediyesi’nin, özellikle çocuklar ve gençler olmak
üzere her yaştan insanı su sporlarına teşvik etmek
amacıyla eşsiz Haliç Sahili’nde hayat geçirdiği Kano ve
Kürek Sporları Merkezi ile Fatih su sporlarının merkezi
s.10
olmaya devam ediyor.

Filmlere ve Şarkılara
Konu Olmuş Tarihi
Mekân

Sağlıklı İpucu

Yedikule
Hisarı
s.9

s.23

s.19

BULMACA

s.20
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Taksim Camii İbadete Açıldı

Başkan’dan

Taksim Camii düzenlenen programla ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, açılış programında yaptığı konuşmada,
“Mimarisiyle tarihî Beyoğlu’na uyumu yanında, mühendislik yöntemiyle de ülkemizde ve dünyada sayılı projeler arasında
yer alan camimiz İstanbul’un sembolleri arasındaki seçkin yerini elhamdülillah şimdiden almıştır” dedi.
marisiyle tarihî Beyoğlu’na uyumu
yanında mühendislik yöntemiyle de
ülkemizde ve dünyada sayılı projeler
arasında yer alan camimiz İstanbul’un
sembolleri arasındaki seçkin yerini
elhamdülillah
şimdiden
almıştır”
diye konuştu. Cumhurbaşkanı Sayın
Erdoğan, ibadet mekânlarının yanı
sıra dijital kütüphanesi, kitap okuma,
dinlenme ve sergi alanlarıyla Taksim
Camii’nin İstanbul’un en önemli kültür
sanat merkezlerinden de biri olacağını
kaydetti.

Taksim’de inşa edilen Taksim Camii’nde ilk Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
namaz sonrasında caminin resmî
açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde
konuşan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, ilk Cuma namazını eda ettikleri
Taksim Camii’nin İstanbul’a, Türkiye’ye
ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile
olmasını diledi.
“TAKSİM CAMİİ İSTANBUL’UN
EN ÖNEMLİ KÜLTÜR SANAT
MERKEZLERİNDEN BİRİ
OLACAK”

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın
konuşmasının ardından Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Taksim Camii’nin açılışı dolayısıyla dua etti. Duanın
ardından Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ve beraberindekilerle birlikte Taksim
Camii’nin açılış kurdelesini kesti.

İstanbul’un en güzel yerlerinden biri
olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi
ve Tarlabaşı Bulvarı’nın kesişim noktasında yer alan caminin içinden cemaati,
minarelerinden ezanı, kubbesinden
Kur’an nidalarının inşallah kıyamete
kadar eksik olmayacağını dile getiren
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, “Mi-

TAKSİM CAMİİ
2 bin 482 metrekare arsa üzerine yaklaşık
16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip
caminin inşaatı top-down inşaat yöntemiyle
yapıldı. Caminin zemin üstü yüksekliği
yaklaşık 21 metre. Çapı 28 metre olan ana
kubbenin yüksekliği ise 9 metre. Uzunlukları 61 metre olan iki minare ise taşlama.
Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve
Nakkaş Adem Turan’a ait. Ana mekân kubbe

göbek yazısında Fatiha, ana mekân kubbe
kasnağında Al’i İmran suresi, ana mekân
orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285
ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24.
ayetleri yer alıyor. Camiyi 12 metre çapında,
yaklaşık 20 metre boyunda 60 ışıklı avize
aydınlatıyor. Ana girişiyle birlikte toplamda
4 girişi bulunan caminin ana giriş kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda,
3 metre 10 santimetre eninde. Caminin 3
katlı otoparkı ise 165 araç kapasitesine sahip.

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
Yayın Danışma Kurulu
Hasan Durhat, İzzettin Öztosun, Mehmet
Özçelik, Necati Selvi, Sami Er, Sadi Sözen
Grafik Tasarım
Mahmut Alkan
Dijital ve Görsel Destek
Kubilay Bilal Öztürk, Ersin Ayhan, Begüm Turaç
Adres: Akşemsettin Mahallesi (Hocaüveyz
Mevkii) Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54
Fatih / İstanbul - Telefon: 0 (212) 453 14 53
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
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Bilim Fatih’te
23 Nisan Kutlamaları
Bilim Fatih’in nisan ayı çevrimiçi atölyelerinde, mevcut konulara
devam edilirken aynı zamanda Bilim Türkiye 23 Nisan özel
etkinlikleri gerçekleştirildi. Program kapsamındaki seminere
katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, çocukların 23 Nisan
Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı tebrik etti.

T

üm Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden
ve birçok köy okulundan katılan
öğrenciler ile Bilim Fatih’in Teknoloji
Atölyesi’nde; “Gece lambamı tasarlıyorum”, Matematik Atölyesi’nde; “Meclisi
Renklendiriyoruz”, Tasarım Atölyesi’nde;
“Yayoi Kusama”, Doğa Bilimleri Atölyesi’nde, “Kuşların Dünyası” etkinlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca Astronomi, Havacılık
ve Uzay Atölyesi’nde 1000 kişi kapasite ile

“Güneş Sistemi” ve “Benim Bulutsum”
seminerleri yapıldı. 23 Nisan günü yapılan
seminere Fatih Belediye Başkanı M. Ergun
Turan da eşlik etti ve çocukların 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
kutladı.
Her ay 5 farklı atölyede çevrimiçi eğitimler
sunan Bilim Fatih’e çevrimiçi rezervasyon
yaptırmak için www.fatih.bel.tr web sitesini
ziyaret edebilirsiniz.

16 No’lu Aile Sağlığı
Merkezi Aksaray
Mahallemize Hayırlı Olsun
Fatih Belediyesi’nin ilçede sağlığa yatırımları devam ediyor. Yapımı tamamlanan Aksaray Mahallesi’ndeki 16 No’lu Aile Sağlığı Merkezi Fatihlilerin hizmetine sunuldu.

MErgun_Turan

mergun_turan
MehmetErgunTuran

Sevgili Fatihli hemşehrilerim,
İstanbul’un fethinin 568. yıldönümünü idrak ettik. Bu vesileyle Peygamber
Efendimizin, “O ne güzel komutan ve o ne güzel asker” müjdesine erişmiş
Fatih Sultan Mehmed Han’ı ve fethin şanlı ordusunu rahmet ve minnetle
yad ediyorum. Ulu sultanın mücevher gibi işleyerek bir ilim, kültür ve sanat
başkentine dönüştürdüğü Türk İstanbul’unun bir hizmetkârı olmaktan da
ayrıca kıvanç duyuyorum. Bu, gurur verici olduğu kadar, bize büyük bir
sorumluluk da yüklüyor. Halkımızın bize teslim ettiği güzelim İstanbul’u
mahalle mahalle, sokak sokak, bütün yapıları ve insanlarıyla, doğasıyla,
renkleriyle, değerleriyle muhafaza edeceğiz.
Fatih; büyüklerimizin “nefs-i İstanbul” dediği, asıl ve asil şehir… Bugün
yaklaşık 15 milyon insanın yaşadığı bir mega kentin ortasında bir nabız gibi
atmakta, hâlâ İstanbul’un bütün canlılığını, renkliliğini, tarih ve kültürünü
ifade etmektedir. Biz Fatih’in bu bitimsiz potansiyelin farkında olarak, bir
an duraksamadan şehrimize ve siz kıymetli halkımıza yaraşır belediyecilik
hizmetleri üretmeye gayret ediyoruz.
Hizmetlerimizi belirleyen ilkeler; insanı, canlı hayatını, şehrin ihyasını ve
mamur olmasını önceliyor. Böyle bir Fatih’te mutlu, huzurlu, sağlıklı, güven
içinde bir hayat sürmemek mümkün mü? Şundan eminiz, sizin teveccühünüzle Fatih’i, bütün dinamizmiyle geleceğe taşıyacak, yarınlarına da
dokunacağız.
Sevgili Fatihliler;
Bugünü doğru yaşamak, geleceğe doğru atılan emin adımlar, geçmişin
doğru anlaşılmasıyla mümkündür. Bu sebeple Fatih’in tarihî mirasını korumayı amaçlayan projelere ağırlık veriyor, özen gösteriyoruz. İlçemizdeki
en önemli tarihî yapı grubunu teşkil eden Yedikule Hisarı’nı restore edeceğimizi geçtiğimiz aylarda duyurmuştuk. Uzun yıllar kapalı kapılar ardında
bekleyen bu muhteşem mekânı İstanbul halkının istifadesine sunduk. Öyle
inanıyorum ki Yedikule Hisarı yalnız İstanbul’un değil, ülkemizin önemli
kültür-sanat ve turizm destinasyonlarından arasında anılacak.
Bereketli Mayıs ayı içinde gençlerimizi çok sevindirecek bir sözümüzü
daha yerine getirdik ve Fatih Merkez Kütüphanesi’ni hizmete açtık. İlk günün coşkusu görülmeye değerdi; amfi salonu dolduruveren gençlerimizin
gözlerindeki o mutlu parıltılara şahit olmak beni gerçekten duygulandırdı.
Böylece Fatih’te 11 kütüphaneye ulaştık; ihtiyaç oluştukça öğrencilerimize
ders çalışabilecekleri, araştırma yapabilecekleri, kitapla dostluklarını geliştirecekleri yeni mekânlar oluşturacağız.
Ayrıca yeni kütüphanemizin hemen girişinde “Cam Küp Sanat Galerisi”
adıyla ikinci sanat galerimizi açtık; hem de muhteşem bir sergiyle… Galerimizin ilk sergisini doğumunun 150. Yılı münasebetiyle ömrünü kitaplara,
İstanbul’un kültür hayatına vakfetmiş büyük şahsiyetlerden İbnülemin
Mahmud Kemal İnan’a ayırdık. Üstadı daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş
özel eşyalarıyla başta gençlerimiz olmak üzere, tüm Fatihlilere tanıtmaktan
onur duyuyorum.
Yedikule Bahçe’de çocuklarımızın tarıma dair temel bilgileri öğrenip doğayla iç içe vakit geçirecekleri atölyeler düzenledik. Yaklaşık 4 bin 600 m2’lik
alana yayılan, çocuk ve spor alanları ile oturma ve dinlenme alanlarına
sahip Seyyid Ömer Parkı’nı hizmete açtık.
Draman Yüzme Havuzu’nun inşaatı sürüyor; Ayvansaray Spor Merkezi’ni
tamamladık, çok yakında halkımızın kullanımına sunacağız.
Bir yarımada üzerine kurulu olan ilçemize değer katan projelerden biri
olan Kano ve Kürek Sporları Merkezi’ni hayata geçirdik. Haziran ayı içinde
düzenleyeceğimiz Haliç Su Sporları Festivali’yle Haliç’i şenlendireceğiz.
Hizmetlerimiz saydıklarımla sınırlı değil elbette, sosyal yardımlardan fen
işlerine, çevre korumadan imar faaliyetlerine, Fatih’te yaşanan tüm
gelişmeleri gazetemizin sayfalarında bulabilirsiniz. Hepinizi muhabbetle
selamlıyorum.
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Fatih Cam Küp Sanat Galerisi

İbnülemin Mahmud Kemal İnal Sergisi
İle Kapılarını Açtı

Fatih Belediyesi’nin yeni sergi salonu ‘Fatih Cam Küp Sanat Galerisi’, Sayın Bilal Erdoğan ve
kıymetli misafirlerin katılımıyla hizmete açıldı.
Fatih Belediyesi’nin yeni sergi salonu
‘Fatih Cam Küp Sanat Galerisi’, İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın doğumunun
150. yıldönümüne özel anlamlı bir sergiyle sanatseverlere kapılarını açtı. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine
Sayın Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, İl Kültür ve Turizm Müdürü
Coşkun Yılmaz, Türkiye Dil ve Edebiyat
Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem,
Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Bulut, AK Parti Fatih
İlçe Başkanı Orhan Narin ve MHP Fatih
İlçe Başkanı Mehmet Celep ile sanatseverler katıldı.
Sergiyle ilgili bilgi veren Başkan Turan,
“Devlet bürokrasisi içinde önemli
görevlerde bulunan ve seksen altı yıllık
ömrünü; öğrenmeye, öğretmeye, ilme ve
memlekete hizmete adayan tarih ve biyografi yazarı İbnülemin Mahmud Kemal
İnal’ı, doğumunun 150. yılında İstanbul
Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliği
ile düzenlenen sergimiz ile anıyoruz.
Ayrıca Fatih’in kültür ve sanat hayatına
önemli katkılar sunacağına inandığımız
Cam Küp Sanat Galerimizi de hizmete
açıyoruz. Emekliliğinin ardından Osmanlı’nın son dönemine ışık tutan biyografi türünde önemli eserler veren ve 1957
yılında hayatını kaybeden İbnülemin
Mahmut Kemal İnal, vefatından önce
yazma eserlerden oluşan kütüphanesini
ve zengin hat koleksiyonunu İstanbul
Üniversitesi’ne bağışlamıştı. O tarihten
beri İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi’nde muhafaza edilen İbnülemin Koleksiyonu’nu, ilk kez bir seçki

Fatih Merkez Kütüphanesi
Gençlerin Hizmetinde
Fatih Belediyesi hizmet binasında bulunan, çalışma ve araştırma alanları, seminer salonu, Cam Küp Galeri ve kafeteryanın
yanı sıra 40 binden fazla kitapla donatılan Fatih Merkez Kütüphanesi kapılarını gençlere ve kitapseverlere açtı.

Y

aklaşık 40 bin kitabın yer aldığı ve İstanbul’un en yüksek kapasiteli
kütüphanelerinden biri olan Fatih Merkez Kütüphanesi’nde; kitap okuma
ve ders çalışma alanlarının yanı sıra 30 kişilik seminer odası, 50 adet
bilgisayar ve 50 kişilik kafeterya da bulunuyor. Her yaştan gencin güven ve
huzur içinde çalışmalarını yapabileceği kütüphanede, Fatih Belediyesi’nin tüm
kütüphanelerinde olduğu gibi günün belli saatlerinde çay, çorba ve ayın belirli

ile meraklıların ilgisine sunduğumuz
sergimize tüm sanatseverlerimizi davet
ediyorum” dedi.
Fatih Belediyesi’nin hizmet binasında
yeni hizmete açılan Fatih Merkez Kütüphanesi ile birlikte faaliyete geçen Fatih
Cam Küp Sanat Galerisi’nin ilk etkinliği
olan İbnülemin Mahmud Kemal İnal sergisinin danışmalığını İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Dr. Ali
Rıza Özcan üstlenirken küratörlüğünü
ise Osman Özsoy yaptı.
Sergide İbnülemin hat koleksiyonun
en nadide 33 parçası ile birlikte Şeyh
Hamdullah (1436-1520), Hafız Vahdetî
(1832-1896), Mahmud Celâleddîn (17491830), Mehmed Es’ad Yesârî (ö. 1798),
Necmeddîn Okyay (1883-1976) gibi
önemli hattatların hat şaheserlerinin
yanı sıra İbnülnülemin’in kitaplarının el
yazması nüshaları ve kişisel eşyaları yer
alıyor. İbnülemin Mahmud Kemal İnal’in
hayatı fotoğraflarla kronolojik şekilde
anlatılırken, ziyaretçiler İnal’ın hayatının
anlatıldığı belgeseli de izleyebiliyor. Sergi;
29 Temmuz tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Meclis Başkanımız Mustafa
Şentop Sergimizi Gezdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop,
Fatih Belediyesi’ni ziyaret ederek, bugün açılışı yapılan İbnülemin
Mahmud Kemal İnal sergisini gezdi.
Fatih Belediye Başkanımız M. Ergün Turan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nu belediyede
ağırladı. Sayın Şentop ve Akbaşoğlu hafta başında hizmete açılan Fatih Merkez Kütüphanesi’ni inceledikten sonra açılışı yapılan Fatih Cam Küp Sanat
Galerisi’ndeki İbnülemin Mahmud Kemal İnal sergisini gezdi.

günlerinde sürpriz ikramlar yapılıyor. Ayrıca ziyaretçilere ücretsiz WİFİ, çıktı ve
fotokopi hizmeti de sunuluyor. 3 bin metrekarelik kullanım alanında aynı anda
400 kişiye hizmet verecek olan ve raflarından 40 binden fazla kitabın bulunduğu
Fatih Merkez Kütüphanesi’nde öğrenci ve kitapseverler dilerse ödünç kitap da
alabiliyorlar. Pandemi tedbirleri kapsamında 08.30 – 20.00 saatleri arasında hizmet
vermekte olan kütüphanenin ilerleyen süreçte 7/24 hizmet vermesi planlanıyor.
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Fatih’te
Ramazan ve Bayram
Ramazan’da İhtiyaç Sahibi Ailelerimizin Yanındaydık
Paylaşma, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak ve sıcak yemek desteğinde bulunduk.
Yıl boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Fatih Belediyesi,
Ramazan ayı öncesinde yardım kolilerini Fatihlilerin evlerine ulaştırdı. Pandemi sebebiyle karantinada olan ailelere de sunulan erzak yardımının yanı sıra Fatih Belediyesi
Aş Evi’nin sıcak yemek yardımları da Ramazan ayı boyunca lojistik destek ekibi tarafından ailelerin evlerine ulaştırıldı.

İstanbullulara İftariyelik
Dağıttık
Best FM ile ortaklaşa yürüttüğümüz
programla iftar saati yolda olan İstanbullulara oruçlarını açmaları için Fatih’in
belirli noktalarından iftariyelikler ikram
ettik.

Seyyid Ömer Parkı Hizmete Açıldı
Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Seyyid Ömer Parkı, Fatihlilerden yoğun ilgi görüyor.

S

eyyid Ömer Mahallesi’ndeki yeni
park yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik alanda hizmet veriyor.

bin 600 metrekarelik alanda hizmet

Parkta; oturma ve dinlenme alanlarının

ve dinlenme alanlarının yanı sıra 94

yanı sıra koşu parkuru, basketbol sahası, fitness, çocuk oyun ve yeşil alanlar ile
94 araç kapasiteli otopark da yer alıyor.

veren parkta çocuk ve spor alanları,
koşu parkuru, basketbol sahası, oturma
araçlık otopark da bulunuyor. Parkta vakit
geçiren hemşehrileriyle hasbihal eden
Başkan M. Ergün Turan, çocuk ve genç-

Geçtiğimiz günlerde kullanıma açılan

lerle sohbet ederken, çevre sakinleri

Seyyid Ömer Parkı, mahalle sakinle-

mahallelerine kazandırılan yeni park-

rinden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 4

tan dolayı Başkan’a teşekkürlerini iletti.

Pikniğin En Güzel Hali

Yedikule Bahçe’de

Yeni sezonun açıldığı Yedikule Bahçe’de çocuklar tarımın inceliklerini öğrenip toprakla uğraşırken, anne ve babalar da
belediyemizin semaverde çay ikramı eşliğinde kamelyalarda piknik yapıyor.
Çocukların çok sevdiği Yedikule Bahçe’de; tohum ekme, çapa yapma ve arkadaşlarla doyasıya eğlenme dönemi başladı. Çocukları burada doğayla iç içe vakit geçirip
tarımın inceliklerini öğrenirken, aileler de semaverde çay ikramımızla kamelyalarımızda pikniklerini yapabiliyorlar. Rezervasyon sistemiyle hizmet veren Yedikule
Bahçe’den randevu oluşturmak için www.fatih.bel.tr internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz

Başkan Turan
Mahalle Ziyaretlerine
Devam Etti
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, mahalle bazlı
ziyaretlerine Ramazan ayı boyunca devam etti.
Her fırsatta Fatihlilerle bir araya gelen Başkan M. Ergün Turan, Ramazan ayı
boyunca da mahalle mahalle gezerek, hemşerileriyle hasbihal etti. Fatihlilerin
Ramazan’ını tebrik ederek, hayırlı iftarlar dileyen Başkan Turan, esnafa da
işlerinin hayırlı ve bereketli olmasını temennilerini iletti.

Fatih’in Sokaklarında
Bayram Coşkusu
İstanbul Hanımefendisi ve Beyefendileri Fatihlilere çiçek ve
şeker paketi hediye ederek, bayramlarını kutladı.
Pandemi nedeniyle bu yıl da evlerde geçirilen Ramazan Bayramı’na bir nebze olsun
renk katmak için bir etkinlik düzenleyen Fatih Belediyesi, İstanbul Hanımefendisi
ve Beyefendisi kıyafeti giyen animatörler ile klasik otomobillerden oluşan kortej
eşliğinde sokakları dolaşarak, saksı çiçeği ve şeker paketi hediye etti. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evinde olan Fatihliler ise cama, balkona çıkarak hem
maniler söyleyen Ramazan davulcusuna eşlik etti, hem de hediyesini almak için
sepetlerini sarkıttı. Fatih Belediyesi görevlileri de sepetlere çiçek ve şeker paketleri
koyarak Fatihlilerin yüzlerini gülümsetti.
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Fatih Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları
Meclisin çalışmasına ve karar oluşturmasına yardımcı olan Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları, meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak
üzere seçilir. Komisyon üyeleri, her ay mecliste görüşülen gündem maddelerinden görevli oldukları komisyonlara sevk edilen konuları inceleyip,
meclis onayına sunarlar. Fatih Belediye Meclisi’nin 12 ihtisas komisyonu bulunmaktadır. Her sayımızda komisyonlarımızın görevlerini ve hangi
meclis üyelerimizden oluştuğunu sizlerle paylaşacağız.

Plan ve Bütçe Komisyonu

Bütçe Komisyonu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden nüfusu 10.000’in
üzerindeki il ve ilçe belediyelerinde kurulması zorunlu olan bir komisyondur. Belediye mevzuatı gereği
olarak; belediyenin müdürlükler arası ödenek aktarımları bu komisyon tarafından yapılmaktadır.
Belediyenin stratejik planına ve performans programına da uygun olarak hazırlanan belediye bütçesi mali yıl ve izleyen iki yıl içerisindeki gelir ve gider tahminlerini de
gösteren bütçeler müdürlükler tarafından hazırlanır. Hazırlanan bütçe ve raporlar, Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek, her yılın ekim ayı içerisinde üç hafta süren
çalışma ve müzakereler sonucunda hazırlık bütçesi ve raporunu meclisin onayına arz eder. Bütçe aynen veya değiştirilerek kabul edilir.

Cebrail ULUDAĞ – Komisyon Başkanı

Süleyman SARPKEN – Başkan Vekili

Hukuk Komisyonu

Hukuk Komisyonu, belediye
meclisine sunulan teklif veya
önergelerin meclis genel kurulunda görüşülmeden önce, yasalara uygunluk
yönünden denetlenmesi ve araştırma yapılarak meclisin aydınlatılması hususunu

Av. Ahmet KÜÇÜK – Başkan

Av. Faruk GÖKKUŞ – Başkan Vekili

Hasan DURHAT – Raportör

Recep ÖNEM – Üye

gerçekleştirmek üzere görev yapmaktadır. Belediye meclisinin en yoğun
komisyonlarından biri olan Hukuk Komisyonu, meclis çalışmalarının dışında
gerek kendi komisyon üyeleri ile gerekse diğer ihtisas komisyonları ile birlikte
değerlendirme toplantıları gerçekleştirmektedir.

Nurhan ÇALIK – Raportör

Av. İsmail ŞAHİN – Üye

Kapalıçarşı Restorasyonu Devam Ediyor

1
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Balat Mahalle Muhtarı Adem Özbektaş

“Mahallemizde Yüzme Havuzu
Olacağını Hayal Bile Edemezdim”
Fatih’in en kıdemli muhtarlarından biri olan Balat Mahalle Muhtarı Adem Özbektaş ile 27 yıllık bu engin tecrübesi ve Anadolu’nun birçok iline
bedel büyüklükteki mahallesi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. 50 yılı aşkın bir Fatihli olarak mahallesinde yüzme havuzu olacağını hayal
dahi edemeyeceğini söyleyen Özbektaş, Draman Yüzme Havuzu ile bunun gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
ladı çünkü vatandaşlarımız kolaylıkla
belediyeye ulaşıyor. Sahanın gizli kahramanları başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz sağ olsunlar hiçbir talebimizi
karşılıksız bırakmadıkları gibi çok hızlı
geri dönüş sağlıyorlar. Hepsine ayrı ayrı
teşekkürlerimi iletiyorum.

Sizi tanıyabilir miyiz?
1963 İstanbul doğumluyum. Aslen
Trabzonluyum. İlkokul birinci sınıftan
itibaren Fatih’te yaşıyorum. Tekstil işiyle
uğraşırken aynı zamanda spor da yaptım.
Uzun yıllar karate sporuyla ilgilendim,
antrenörlük ve hakemlik görevlerinde
bulundum. Hala Türkiye Karate Federasyonu’nda yönetim kurulu üyesiyim. 1994
yılından bu yana, 6 dönemdir muhtarlık
yapmaktayım. 15 sene Kâtip Muslihittin
Mahallesi’nin muhtarıydım. Mahallelerin
birleşmesiyle birlikte, son 3 dönemdir de
Balat Mahalle Muhtarlığı yapmaktayım.
Evli ve 5 çocuk babasıyım.
27 yıllık tecrübenizle muhtarlığı
nasıl tanımlarsınız?
Yıllardır gerçekten iyi kötü acı tatlı çok
şeye tanık oldum. Günlük hatıralarımı
not almadığım için çok pişmanım. Yaşadıklarımı kitaplaştırmayı çok isterdim.
Muhtarlık kesinlikle sevmeden yapılacak
bir iş değil. Görevi de “fahri” olarak tanım-

Adem Özbektaş - Balat Mahalle Muhtarı

lanmıştır. Tamamen özveri isteyen bir iş
olduğundan maddi beklentilerle olacak iş
değil. Çünkü zaten aldığınız asgari ücret.
Halkla devletimiz arasındaki köprü görevini layıkıyla sürdürmeye çalışıyoruz.
Belediyenin çalışmalarından
memnun musunuz?
Balat, 107 cadde ve sokaktan oluşan, 17
bin nüfusa sahip, Anadolu’nun birçok
ilçesine bedel bir mahalle. Başkanımız M.
Ergün Turan yaklaşık 2 yıl önce göreve
geldiğinde, 7’den 70’e herkesin rahat ve
güvenli bir şekilde sokaklarında gezebildiği, “Yaşanabilir Bir Fatih” oluşturma
düsturuyla hizmet edeceğini söyledi,
sözünü de tuttu. Bugün hem Fatih’te
hem mahallemizde rutin belediyecilik
hizmetleri aksaksız olarak sürerken, biz
ailelerimizin parklarda rahat oturabildiği,

tertemiz sokaklarında gezebildiği bir
mahalle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Sayın Başkanımızın çocuklara karşı aşırı bir hassasiyeti var. Onlarla
kendi evladı gibi ilgileniyor. Çocuklar ve
gençler için hayata geçirdiği projeler de
bunun somur birer göstergesi.
FABİM Çok Etkili Çalışıyor
FABİM; çalışmalarını geliştirerek devam
ettiriyor ve çok etkili bir çalışma sergiliyor. Her türlü talep ve şikâyetlerimizde
çok hızlı geri dönüşler alıyoruz. Bizim
belediye ile vatandaş arasındaki köprü
misyonumuz da son zamanlarda zayıf“Haliç’teki
Cephe Çalışmaları
Bizim Aynamız”

Tarihi Kapalıçarşı’nın İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu ortaklığında gerçekleştirilen,
uygulamaların Fatih Belediyesi tarafından sürdürüldüğü tarihindeki en kapsamlı restorasyonu devam ediyor.

461 yılında kurulan ve ilk alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı’da, 42 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin 500 dükkân yer alıyor. Hem bir anıt eser hem de kültürel bir
miras olan Kapalıçarşı’daki restorasyon çalışmaları ticaretin olumsuz etkilenmemesi için çarşının kapalı olduğu akşam saatleri ile hafta sonları yapılıyor. Fatih Belediyesi’nin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında beden duvarları güçlendirme, yer döşeme, kalem işleri yapılarak, elektrik alt yapı ve aydınlatma tesisatı yenileniyor.
Tüm uygulamaların, oluşturulan Bilim Kurulu üyelerince alınan kararlar ve Koruma Kurulu’nun onay verdiği imalat detayları doğrultusunda yürütüldüğü restorasyon
çalışmalarının yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Ayvansaray Spor Kompleksi

MAHALLEMİZE YÜZME HAVUZU KAZANDIRILIYOR
Balat; yapılaşmanın yoğun olmasından dolayı hizmetin gelmesi zor
bir bölge. O yüzden beklentilerimiz çok sınırlıydı. Sokaktan genci lafla
kurtaramayız, nasihatle de olmuyor ne yazık ki. Onları dokunmanın
en doğru yollarından biri şüphesiz spor. 8 yıl antrenörlük yaptığım
Altınay Spor Kulübü’nün kötü durumdaki binasının Fatih Belediyesi tarafından yenilenmesi bir sporcu olarak beni çok mutlu etti.
Kulübümüz Ayvansaray Spor Kompleksi olarak; crossfit, boks, kick
boks, pilates, spinning, kardiyo ve fitness gibi 12 farklı spor branşında
hizmet verecek. Mahallemizde bir yüzme havuzu olacağını ben hayal
dahi edemez, rüyamda görsem inanmazdım ama Sayın Başkanımız
Draman Yüzme Havuzu ile bunu da bize yaşattı.

Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi

Parklarımızın Güvenliği
Sağlanıyor
Ayrıca parklarımız sadece yeşil alan
olarak düşünülmüyor. Emniyetleri
sağlanıyor, gerek kamera kontrolleriyle,
gerek motorize zabıtaların denetimleriyle güvenlik zafiyetinin önüne geçiliyor.
Vatandaşlarımız da güven ve huzur
içerisinde parklarımızdan istifade ediyorlar. Pandemi süreci boyunca talep eden
herkese belediyemiz yardım elini uzattı,
hiçbir talebi geri çevirmedi. Dezenfekte
çalışmaları pozitif vakalara erzak ve
maske yardımları istisnasız yapıldı. Bu
çalışmalardan dolayı ayrıca teşekkür
ediyorum.
Cephe çalışmaları bizim aynamız. Balat
sahilinden bütün İstanbul geçiyor. O
güzel manzaraları yıkık ve bakımsız
görüntü çirkin görünüyordu. Haliç kıyısı
boyunca yapılan cephe rehabilitasyon
çalışması hem turizm hem de bölgede
yaşayanlar açısından çok başarılı bir
çalışma oldu.
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23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Su Sporlarının Merkezi Fatih
Fatih Belediyesi’nin, özellikle çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan insanı su sporlarına teşvik etmek amacıyla
eşsiz Haliç Sahili’nde hayat geçirdiği Kano ve Kürek Sporları Merkezi ile Fatih su sporlarının merkezi olmaya devam ediyor.
Çocukların ve gençlerin sağlıklı, eğitimli, donanımlı,
yetenekli, çevresine ve doğaya duyarlı bireyler olması
için, onlara yönelik projeleri önceleyen bir anlayışla
hareket eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın
önemle takip edip yakından ilgilendiği çalışmalardan
biri de Kano ve Kürek Sporları Merkezi. Üç tarafı deniz
ile çevrili olan Fatih’te su sporlarını teşvik etmek ama-

cıyla tasarlanıp hayata geçirilen ve Fatih’e yeni bir hayat
getiren Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde profesyonel
eğitimcilerle birlikte, kanolar suya indirildi ve kürekler
çekilmeye başladı.
Önce Eğitim, Sonra Deneyim
Merkezde hafta içi öğrenciler hafta sonları ise profesyoneller ile her yaş grubundan dileyenler faydalanabiliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde geçiren çocuklar,
Fatih Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle eğlenirken hediyelerle de sevindi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararından dolayı çocuklar bu sene de 23 Nisan’ı evlerinde kutladı. Fatih Belediyesi çocukların burukluğunu biraz
olsun gidermek amacıyla düzenlediği etkinlikle maskot bando ve üstü açık vosvoslardan oluşan kortej eşliğinde ilçede sokakları dolaşarak çocuklarla birlikte şarkılar
söyledi. Çocuklara ayrıca köpük balon hediye edildi. Köpük balon hediyelerini kapılarının önünden, evlerinin camlarından ve balkonlarından sarkıttıkları sepetlerden
alan çocukların yüzlerindeki gülümseme ve mutluluk görülmeye değerdi. Aldıkları hediye ile hemen köpükler yapmaya başlayan çocuklar, cadde ve sokaklarda renkli
görüntüler oluşturdu.

Yeni başlayanlara öncelikle alanında uzman eğitimciler
tarafından kano ve kürek sporuna dair eğitimler veriliyor. Katılımcıların ilk antrenmanları da cankurtaran
ve eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Rezervasyon sistemi
ile hizmet vermekte olan Kano ve Kürek Sporları
Merkezi’nden www.fatih.bel.tr üzerinden çevrimiçi
rezervasyon oluşturabilirsiniz.

Çocuk Kütüphanesinde
23 Nisan Etkinlikleri Düzenlendi

Adres: Balat Hastanesi Yanı, Ayvansaray
Caddesi, Park İçi Yolu, 34000 Fatih

Başlama Tarihi: 3 TEMMUZ
Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin

fatih.bel.tr

Fatih’in ilk ve tek çocuk kütüphanesi olan Kariye Çocuk Kütüphanesi’nde de
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kısıtlamalar öncesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Halk oyunları ekibi ile yöresel şarkılarla eğlenen çocuklar, Barış Manço şarkıları
eşliğinde pleybek gösterileri yaptılar. 23 Nisan şarkıları seslendiren kütüphane
öğrencileri melodika dinletisi de sundular. Çocuklar daha sonra aileleriyle birlikte
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasıyla yaptıkları resimlerden
oluşan sergiyi gezdiler. Program sonunda tüm öğrencilere Fatih belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler takdim edildi.
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Özel Röportaj
Röportaj: Kübra Yeşilay

Yücel Arzen

Ayasofya, Hürriyet Arzumuzdur
Müziğimize sayısız eserler kazandıran, besteleri birçok seçkin orkestra ve sanatçı tarafından seslendirilen, başarılı sanatçı / besteci Yücel
Arzen, Ayasofya’nın 86 yıl sonra ibadete açılışını bestelediği şarkı ile taçlandırdı. Ayasofya’yı bir hürriyet arzusu olarak tanımlayan Yücel
Arzen ile müziğe, sanata ve hayata dair gazetemize özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
Biz çalışırken, eve giderken de sürekli müzik dinliyoruz. Mesleği müzik
olan biri vasfıyla sizin hayatınızın her anında müzik var mı?
İsmet Özel’in “Şair şiir yazmadığı zamanda şairdir.” sözünü çok severim. Stüdyomun
dışında neredeyse hiç müzik dinlemem. Ama bu dinlememem ya da susmam, suskunluk sürelerim aslında az sonra ya da bir zaman sonra çıkartacağım müziğin, müzik
düşencemin, melodinin hazırlayıcısıdır. Sanatkârlık bir meslek ve hayatı anlamlandırma etkinliğidir. Aslında sizler de gün içerisinde birçok konuyu takip ediyorsunuz,
önemli bir toplantıdan çıktıktan sonra mesai bittiğinde onun etkisinden kurtulamıyorsunuz değil mi? Kendi çalışma etkinliğimi kontrol edebilmek için stüdyo ortamı
oluşturdum. Sabah en geç 9.30 gibi stüdyoma gelirim, akşam da en geç 6 gibi eve
dönerim. Evde çalışmam diyorum ama kafamda hep hatırlamak istediğim bir müzik
var; neydi o…?
İNSAN KENDİNİ KENDİYLE ZEHİRLEYEBİLİR
Sanatçıların hayatı sorunludur çoğu zaman, toplumla senkronizasyonunda hep bir
zamanlama sorunu yaşarlar. Virgina Woolf’ün tabiri ile hayatla arasında hep Saatler
vardır! Tabi o kadar yalnız geçirilmiş saatler içerisinde insan kendisini, o dehlizde,
ışığın gittikçe azalıp körleşmenin başladığı, Goethe gibi “ışık daha fazla ışık…” diye yalİYİ Kİ BU İŞİ YAPIYORUM
DEDİĞİNİZ AŞAMA HANGİSİ?
Ben anladığımda, anladığımı sandığımda mutlu oluyorum… Oluyormuşum…
Yani pek tercih etmediğim bir kelimedir
bu mutluluk sözcüğü; coşku diyelim…
Konservatuarda hocamız, Necdet
Varol ya da Erol Sayan, Selahattin İçli
herhangi bir müzik makamını bize anlattıktan hemen sonra ben eve gider ve
o gün ne görmüşsek ya bir Suzinak saz
eseri ya bir Kürdilihicazkâr saz semai
ya bir Mahur şarkı bestelerdim. Bu daha
konservatuvarın ikinci sınıfındaki bir
öğrenci için büyük cüret, hatta cahil
cesareti diyelim. Ama ben, yaptığımda,
yazdığımda, ele geçirdiğimde, yani
bahis mevzu olan o makamda bir şey
ürettiğimde anlayabildiğimi keşfetmiş-

tim kendimde. Anlama, arama bulma,
kaybedip yeniden bulma Amerika’yı
yeniden ve sürekli keşfedip, İstanbul’u
her gün bir kez daha fethetme çabası Yunan mitosundaki Sisyphos’un imkânsız
çabasına benzetilebilir. Ama bestelerim
ya da sanat, bir başka yönüyle bu imkânsız çabanın ürünleridir. Stüdyomda
piyanomun başında bir melodiyi, bir
kavramı anladığımda (hatırladığımda)
yani aslında onu eğip büküp, yeniden
anlamlandırdığımda yeni bir başka
ürün ortaya çıkarıyorum. Sahnede bunu
sunmak apayrı bir süreç. Çünkü müzik
tasarım olduğu kadar icradan da ibaret
bir etkinlik! Bir çeşit ol’uş halidir müzik.
Müziğin yazılan, kayıt altına alınan, tasarı olan yanı ile o an orada olan hali arasındaki diyalektik ilişki üzerine uzunca

vardığı anlarda kişi, kendini kendiyle zehirleyebilir. Doğum anın gelmiş ve çıkmıyor,
çıkamıyorsan o mağaradan; zehirlenirsin elbette! Her mesleğin kendine göre bir arızası var. Kasapların başparmaklarına, tırnaklarına, terzilerin parmakları ve omurgalarına,
yorgancıların, mermercilerin, solunum yollarına, akciğerlerine bi bak! Sanatkârların da
uzun geçen yalnızlık sürelerinden dolayı birtakım sıkıntıları çıkıyor. Az önce dediğim
gibi rüzgâr yok ama varmış gibi davranmak başlı başına bir sorun ve bu davranışsal
olarak sanatçının hayatına da sirayet ediyor; bazen de yokken varmış gibi davranabiliyor.
Hayatı, çevresinde olup bitenlere duyarsız kalmak yerine biraz fazla
sorgulamaktan kaynaklandığını söyleyebilir miyiz?
Evet… Belki… Bakın, eserlerini seversiniz, sevmezsiniz bilmem ama benim (yanlış
hatırlamıyorsam mealen aktaracağım) Fazıl Say’ın en çok hoşuma giden sözü, bir
dönem bir eylemi ya da bir açıklamasından dolayı mahalle baskısı görüp, tenkit edilip
dışlandığı sıra kendisi yalnız bırakanlar için yaptığı açıklamadır; “Benim hayatım yalnızlıkla geçti” ... Gerçekten de iyi bir piyanist, kemancı, yazar, ressam… vs. olabilmeniz
için çok yalnız saatler geçirmiş olmalısınız ömrü hayatınızda. Cemil Meriç’i, Yaşar
Kemal’i düşünün; bir masa başında geçen ve uzun süren yazma - okuma zamanlarını.
Böyle olunca tabi ki çok fazla birçok şeyi ziyadesiyle sorguluyorsunuz.
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Mesleğinizin zorlukları nedir?
Çok iyi çok düzgün (aslında toplumun düzelttiği), çok sorunsuz (aslında topluma
sorun çıkarmayan) hayatlardan farklı bir bakış, fikir açısı çıkmaz. Çıkamaz! O farklılığı
sağlayabilmesi için kişinin farklı yerden bakması, topluma göre kendini başka bir
zaman ve mekânda konumlandırması, pozisyon alması gerekir. Bunun da bedelleri
var tabi. Dışlanacak, yok sayılacak, bazen alkışlanacak (işe yaradığında), bazen yuhalanacak (işe yaramadığında) ... Bütün bunları göze alacak cesaretiniz olmalı elbette;
çünkü çoğunluğa karşı / rağmen alınan bu pozisyon oldukça yorucudur. Bakın kişi
olarak toplumsal bir gruba, aileye, sınıfa… karşı gelebilirsiniz. Bir iktidara ya da daha
kompakt bir güce karşı gelebilirsiniz ama asıl zorluk çoğunluğa karşı gelebilmekte.
Bunu yapanlar var mı, evet var! Çoğunluğa rağmen kendi doğrularını savunan peygamber hayatlarına ve cesaretlerine öykünen insanlar var! Hep vardı, hep olacak!
Örneğin Sezai Karakoç da bunlardan biri. Böylelerine aşk olsun ve selam olsun…
Sanatçı olmak hakkında neler söylemek istersiniz?
Beklemek çok yorucu bir süreç. Kasıntılı… S. Beckett 20. yüzyıl insanını “bekleyen”
olarak tanımlar (Godot’u Beklerken) … Bekleme sonrasının, açtığı, yarattığı, bıraktığı
derin izlerden travmalardan 20. yüzyıl insanının bu bekleme ile oluşan kaskatı
kesilmişliğinden söz eder. Bir şeyi, birini bekler insan ama bir yoruculuk daha var;
insanın kendisinden bir şey beklemesi. Sanatçılar yorgun insanlar; kendilerinde sır’rın
devamcılığı adına bir heves, bir kabiliyet, bir imkan olasılık olduğunu sezmiş, düşünmüş, öngörmüş ve buna yatırım yapmış insanlardır. Aslında onların bütün günleri,
güneşin altında ya da yıldızların… bütün zamanları kendisine gelecek “ilham perisini”
beklemekle geçer ve bu bekleyiş yorucudur, yorar. Dedim ya; beklemek gerilimlidir.
Hayata dair olmazsa olmazlarınız nedir?
Aile terbiyesinin bütün diğer eğitimlerden ve bilgilerden daha kıymetli olduğunu
düşünüyorum. Çünkü bilgiyle ne yaptığımızın, bilgiye nasıl sahip olduğumuzun ve
onu nasıl yaşadığımızın temel cevaplarını aile terbiyesi ile alırız. Aile terbiyesi bilgi
değil bilgilerin içine düştüğü havuzdur. Cesaret, hakkaniyet, paylaşmak, özgüven,
dürüstlük, sorumluluk, bunlar hep ailede alınır. O yüzden “aile” benim için çok önemli.
Onun dışında haram ve helale inanan biriyim. Buna göre yaşamaya dikkat ediyorum.
Fatih ile ilgili bir anınız var mı?
Fatihle ilgili ilk aklıma gelen Sulukule Sanat Akademisi. 2018 yılındaki Necip Fazıl
Kısakürek ödül töreni için, Sulukule Sanat Akademisi Yöneticisi Osman Özsoy ile birlikte kurguladığımız bir etkinlik yaptık. Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya Türküsü’’nü
ve Şarkımız Bizim adlı iki şiirden hareketle yaptığım besteyi Fatih Belediyesi Gençlik
Orkestrası ile birlikte sunduk. O günlerde Yemen’de çocuklar açlık içerisindeydi ve
ben konuşmamı şu şekilde hazırlamıştım, “Bugün, bu çocuklarla birlikte buradan
ayağa kaldırdığımız Sakarya’nın suları Yemen’deki çocuklara hayat verir inşallah”…
Heyecandan o gün konuşmamı yapamamıştım ama şu an sizin vasıtanızla bunu
iletmiş olayım. Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrasıyla 2019 yılındaki yine Necip Fazıl
Kısakürek ödül töreninde üstadın “Utansın” ve “Allah Diyene” adlı iki eserini icra ettik.
Daha sonra da bir tanesi Cumhurbaşkanlığı olmak üzere üç konser verdik. Son derece
etkili ve güzel, unutulmayacak birlikteliklerdi bunlar.
Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını 9 dilde
seslendirilen şarkınız ile taçlandırdınız. Şarkının hikâyesinden
bahseder misiniz?
Geçen sene 22 Temmuz’da Ayasofya için yaptığım şarkı Sayın Cumhurbaşkanımız
tarafından paylaşıldı. Bu çok gurur vericiydi. Geçenlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim

Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle bir ifadeye
yer verdi; “Türkiye Türkiye’den ibaret değildir”. Ben de Ayasofya şarkısını asıl itibariyle
böyle düşünmüştüm. Ayasofya; sadece Türkiye sınırları içerisinde düşünülebilecek
bir kavram değil. Benim için ne taştan, ne topraktan, ne de sınırdan ibarettir Ayasofya.
1. Dünya Savaşı’nın bütün mazlumlarının birleşerek haklarının peşine düştükleri
bir mabettir, o kubbe böyle bir kubbedir. Böyle olduğu zaman ve bu desteği bütün
mazlum coğrafyaların halklarında arayıp birleştirdiği zaman çok daha kıymetli olur.
Ayasofya mazlumların arzusudur. O nedenle de 9 dilde seslendirdik. Ayasofya eseri
benim için evrensel ağrıları olan bir şarkı, bir hürriyet arzusudur.

AYASOFYA ŞARKI SÖZLERİ
Ayasofya, fırtınadan, borandan, geceden,
Ve güneşin yakıcı sıcağından senin gölgene sığınırız.
Ayasofya, karşında utanmadan duracağız,
Ve sen Fatih’in evlatları ile guru duyacaksın!
Ayasofya; bir taş değilsin ki sen haykırarak ismini söylüyoruz dünyaya.
Biz varız ve şimdi buradayız!
Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah
Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah
Ey Ayasofya, ezelden canımın cananısın,
Sese muhtaç o sükût illerimin hicranısın.
Seni bilmez iki göz, bu sebepten kordur,
Sense hem sağ gözümün hem sol gözümün dermanısın.
Senin için toplandık, dağın çölün ve denizin çocukları,
Biz, birbirimizi özleyenler, bizler “Hz. İbrahim’in rüyasıyız!”
Bizi bir arada tutan, birleştiren bu yerde,
Habeşli Bilal’in torunlarının sesi yankılansın!
Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah
Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah

durmak gerek. Ama şimdi yeri değil
sanırım… Kim için yazıyorum? Elbette
model dinleyicime… Bir zaman ve bir
mekân sonra sırrı taşıyabilecek olana…
Yazan adam herkes için yazmaz; bir model vardır kafasında, okuyucu modeli…
onlara gizli notlar, sübliminal mesajlar
bile koyar. Model izleyicim buna ilişkin
bir iltifat yaptığında da mutlu oluyorum.
Çünkü anlaşılmak da anlamak kadar
kıymetli. Anlaşılmak arzusuyla ses
çıkartıyorum aslında. Ama bu “kim için
yazıyorsun?” sorusuna belki de en güzel
cevabı Behçet Necatigil verir;

Selam Ayasofya! Sana Mekke’nin Medine’nin Mescid-i Aksa’nın selamını getirdik!
Masum kubbenin altında ay ve güneş birlikteler.
Sıcak kumlara bassam çıplak ayaklarımızla kapındayız şimdi,
Mücadelemizsin, gücümüzsün. Zedelenmiş insanlığın kurtuluş sembolüsün.

“Ve şairler boyuna kimlere yazarlar?
Yıkılmış köprülerin başında
Ürkmüş boşluktan bir inliyorsa
Ve şairle onlara geldimlere yazarlar”

Kırgızca; Bermet Cumabekova, Boşnakca; Zejt Şoto, Arnavutça; İmran Salkan,
Azerice; Cavit Tebrizli, Kürtçe; Ali Çakan, Svahili; Abdülaziz Abdil, K. Adam Abubakar, Sidy Amadou Diallo, Arapça; Yassir Rashid, Mustafa Çakmakçı, Bengalce;
Khan Muhammed An Nazmus Saqip, Türkçe; Yücel Arzen.

Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah
Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah
Ayasofya, rüzgârlar essin kubbende hürriyetin,
Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin…

AYASOFYA ŞARKISINI SESLENDİRENLER VE DİLLERİ
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Atıkları Ayırmak Sizden
Dostlarımıza Mama Bizden
Fatih Belediyesi’nin “Sıfır Atık Geleceğe Hazırlık” kampanyasında
her ayın son haftası getirilen atık karşılığında küçük dostlarımız için mama veriyoruz.
Fatihliler atıklarını geri dönüşüm kampanyalarıyla hediye çekine dönüştürmeye devam ediyor. Sokak hayvanlarının da dâhil ediği kampanyayla her ayın son haftasında
getirilen atıkların karşılığında hayvan severlere mama hediye ediliyor. Kampanya Fındıkzade ve Yavuz Selim Yaşam Merkezleri’ndeki atık getirme noktaları ile Mobil Atık
Getirme aracına teslim edilen atıklarda geçerli.
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Fatih’e
1. Sınıf Atık Getirme Merkezi
Kazandırdık
Fatih Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm çalışmaları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile taçlanıyor.
Yakında hizmete açılacak olan merkez ile Fatih’te atık toplama ve geri dönüşüm kapasitesi
artacak.
Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde bin metrekarelik alana kurulan Fatih Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme
Merkezi ile “Sıfır Atık” bilincinin arttırılması hedefleniyor. 14 grup atığın toplanacağı ve Fatihlilerin atıklarını
getirebileceği merkezde; atık bölmeleri, kompost odası, kantar ve kantar kontrol odası, simülasyon merkezi,
sıfır atık eğitim bölümleri ve geri dönüşüm atölyesi bölümleri yer alıyor. İlerleyen süreçte öğrenciler
merkezde geri dönüşümle ilgili eğitimler alarak, atölyede çevreci uygulamalar öğrenecekler.

Sevimli Dostlarımız
Mama-Matik ile
Besleniyor
Fatih Belediyesi Mama-Matik uygulamasıyla yem ve su
bulmakta zorlanan sevimli dostlarımızın ihtiyaçlarının
karşılanmasına katkı sağlıyor.
Fatih Belediyesi’nin “Hayvan Dostu Belediyecilik” anlayışıyla hayata geçirdiği uygulamalarından biri olan Mamamatik ile hem sevimli dostlarımızın beslenme ve
su ihtiyacını karşılanıyor, hem de Fatihlilerde sahipsiz hayvanlara karşı farkındalık
oluşturuluyor. 1 TL ile çalışan otomatlar şu an Sultanahmet Mehmet Akif Ersoy
Parkı, İ.Ü. Beyazıt Kampüsü, Fındıkzade ve Yavuz Selim Yaşam Merkezi ile Koyun
Baba Parkı olmak üzere 5 noktada hizmet veriyor.

Dostlarımızın Yuvası

Yedikule Hayvan
Barınağı

Atmıyoruz Dönüştürüyoruz
Hayvan dostu Fatih Belediyesi, Yedikule Hayvan Barınağı
ile sevimli dostlarımızın yuvası olmaya devam ediyor.
Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı 8 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3
bin sokak köpeğine yıllardır ev sahipliği yapıyor. Barınaktaki binlerce sahipsiz
hayvanın, uzman veterinerler gözetiminde tedavileri ve bakımları düzenli olarak yapılıyor. Dileyen hayvanseverler barınaktaki dostlarımızı, belirli prosedürler çerçevesinde sahiplenebiliyorlar. Siz de, sevimli dostlarımızı sahiplenmek
isterseniz Yedikule Hayvan Barınağı’mız ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Fatih
Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’nı hafta içi 11.00 – 14.00 saatleri arasında
ziyaret edebilirsiniz.

Bilgi İçin: 0212 633 58 57

Fatih Belediyesi’nin “Sıfır Atık Geleceğe Hazırlık” kampanyalarıyla
her gün tonlarca atığın geri dönüşümü sağlanarak, yeniden hayata kazandırılıyor.
Fatih Belediyesi’nin başlattığı geri dönüşüm seferberliğiyle her gün tonlarca atık
yeniden hayata kazandırılıyor. “Sıfır Atık Geleceğe Hazırlık” sloganıyla atıkların
kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak ve geri dönüşümü desteklemek için
sürdürülen çalışmalarla Fındıkzade ve Yavuz Selim Yaşam Merkezlerinde
haftanın 5 günü hizmet veren Atık Getirme Merkezlerinin yanı sıra, Mobil Atık
Toplama Aracı hafta içi her gün belirli saatlerde, Fatih’in belirlenen noktalarından

geri dönüştürülebilir atıkları topluyor. Fatihliler atığı miktarınca da hediye çeki
kazanma şansı yakalıyor. Ayrıca ilçe genelinde konumlandırılan 200 adet tekstil
atık kumbarasıyla kullanılmayan giysi, çanta ve ayakkabıların da geri dönüşüme
kazandırılması sağlanıyor. Siz de atıklarınızı geri dönüşüme kazandırmak için atık
getirme noktalarına ulaştırabilir, detaylı bilgiyi www.fatih.bel.tr web sitesinden
edinebilirsiniz.
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Fatih’in Esnafları

Kadırga’nın 87 Yıllık Çınarı

Arif Amca

Kadırga’da dünyaya gelen ve 87 yıldır doğduğu yerde yaşayan Arif Çaker, semtin eskiden Tulumbacılar Kahvesi olarak
kullanılan günümüzde “Havuzlu Kahve” olarak bilinen tarihi mekânın sahibi. Arif Amca ile babasından kalma yadigâra
mekânda, bugüne kadar kimler geldi kimler geçti, semtin dünü ve bugünü hakkında hoş bir sohbet ettik.
Arif Amca öncelikle
seni tanıyabilir miyiz?

Anneler Günü’nde
Annelerimizin Yanındaydık
Fatih Belediyesi’nin Anneler Günü’ne özel düzenlediği etkinlikte klasik otomobiller ve
bando eşliğinde Fatihli annelere çiçek ve el aynası hediye edildi.

Pandemi gölgesindeki ikinci anneler günü tam kapanma nedeniyle bu yıl da evlerde
geçti. Bu burukluğu bir nebze olsun azaltmak ve moral vermek için Fatih Belediyesi Anneler Günü’ne özel bir etkinlik düzenledi. Klasik otomobiller ve bando eşliğinde Fatih’in
cadde ve sokaklarını gezen kortej, eğlenceli şarkılar seslendirdi. Ayrıca annelerimize cep

aynası ile saksı çiçekleri hediye edildi. Bazı kadınlar kapısından ve camından, bazıları ise
balkonundan sarkıttığı sepet ile hediyelerini aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, gün boyu ilçe sokaklarını dolaşan yaklaşık 120 kişilik 2 ekip, 15 bin saksı çiçeği ve el
aynasını annelerimize hediye etti.

Fatih’in Kültürel Miras
Envanteri Hazırlanıyor

grup toplantı yaptı ve daha sonra profesör olduğunu öğrendiğim bir bey benim
koluma girerek, “Keşke baban sağ olsaydı da bize yine harçlık verseydi” dedi, bu
sözü hiç unutmuyorum.

Ben 1934 yılında Kadırga’da doğdum,
burada büyüdüm. Ben bu muhitin yaş
itibariyle en eskisiyim. Şöyle ki Atatürk
ile beraber dört sene geçirdim. Bu benim medar-ı iftiharımdır. Kendisi Dolmabahçe’deyken onunla aynı havayı
soluyordum. Bu benim için çok güzel ve
özel bir şey. Ailenin yedinci ve en küçük
çocuğu olarak dünyaya geldim.

Türk Kahvesinin bizim
kültürümüzde özel bir yeri var
biliyorsunuz. Bize biraz bundan
bahseder misiniz?

Peki, biraz Kadırga’da
çocuk olmayı anlatır mısınız,
o dönemde burası ve buranın
kültürü nasıldı?
O zaman çocuktuk, esasında yokluk
vardı. Benim size bir şey söylemem
lazım; şimdiki çocukların bilgisayar ve
telefonlar ellerinde, sokağa çıkmıyorlar.
O zaman biz sokağa çıkmak için can
atardık. Top oynamak, deniz kenarına
gidip balık tutmak, yüzmeyi öğrenmek
için… Hem de kafile halinde giderdik.
Topta kafile olarak oynanırdı. Bizim
çocukluğumuz çok mutlu geçti ama
yine söylüyorum çok fakirlik vardı,
yoksulluk vardı. Nüfusumuzda az hani
devletin başındakileri anne baba kabul

Binlerce tescilli kültür varlığa sahip Fatih’te, eserlere sahip çıkmak, yarınlara aktarmak adına; restorasyon uzmanı, mimar,
şehir plancısı, sanat tarihçisi ve arkeologlar ile kültürel miras envanteri hazırlanıyor.

edersek yetiştiremiyor adam. Üstümüzde başımızda yok, tekstil yok, ayakkabı
sanayi hak getire. Fakat benim anam
yedi çocuğa bakıyor, çamaşırı elde
yıkıyor bir ah çekmiyor. O esnada muhit
sakinlerinin birbirlerine tutkunlukları
fevkaladeydi. Ayşe’de yoksa Fatma’da
da yok, Mehmet’te yoksa Ahmet’te de
yoktu. Dolayısıyla insanların birbirini
geçme hevesleri de yoktu. Delikanlı
oluncaya kadar doğru düzgün bir
ayakkabım olmadı ama huzurlu ve çok
mesuttuk. Muhitte hepimiz birbirimizle
alakadardık. Ermeni ve Rum arkadaşlarımız, komşularımızla birlikte yaşadık.
Şu an hala görüşüyor, dostluklarımızı
sürdürüyoruz.
O zaman ki kahvehane
kültürüyle şimdi ki arasında
ne gibi farklar var?

10 binin üzerindeki tescilli kültür varlığını barındıran, bu özelliğiyle Türkiye’de en çok yerli ve yabancı turistin
ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Fatih’te kültürel miras envanteri oluşturuluyor. Külliyeler, camiler, saraylar
ve sarnıçların yanı sıra geleneksel konut mimarisine sahip sokak ve mahallerin de bulunduğu Fatih’te, bu hazineye sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için Fatih Belediyesi tarafından “Kültürel Miras Envanteri”
projesi yürütülüyor. Restorasyon uzmanı, mimar, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve arkeologdan oluşan çalışma
ekibi sahada tespit çalışmalarını yaparken yapıların güncel durumlarını fotoğraflıyor ve daha sonra gerekli
araştırmaları yapıyor. Yapılan tüm çalışmalar da Fatih Coğrafi Bilgi Sistemi’ne aktarılıyor.
Kadırga Meydanı’nda “Havuzlu
Kahve” adıyla bilinen Arif Amca’nın
babadan kalma kahvehanesi, eski
tulumbacılar
kahvehanesinin
devamı olarak hizmet veriyor.
Eskiden İstanbul’daki yangınları
söndürmekte
görevli
olan
tulumbacılar, burayı toplanma ve
buluşma yeri olarakkullanırlarmış.
O zaman kullandıkları tulumba da
bugün hala Havuzlar Kahvesi’nin
bahçesinde duruyor ve suyu akıyor.

Şimdi hiç aynı değil. Öncelikle beş on
sene geriye gidecek olursak, buralarda
çok fazla otel ve pansiyon yapıldı ve
turistlik bir bölge oldu. Böyle olunca da
aileler kaçtı gitti buralardan. Eskiden
daha kalabalıktı çünkü erkekler evde
fazla durmuyordu, hanımla kavga etmemek için kahveye geliyordu. Kahve

kültürü akrabadan, kardeşten ötedir.
Siz bir hafta on gün benle takılsanız
yere göğe koyamam. Kültür bu işte,
haşır neşir olmak yakınlaşmak. Şimdi
dayanışma bitti, herkes birbirinden
kaçar durumda. İnsanlar yakınlaşmak
istemiyorlar, pandemi var malumunuz.
Eskileri samimiyeti tekrar yakalamak
zor artık.
TALEBELERİN ÜÇÜNCÜ ADRESİ
HAVUZLU KAHVE
Biz bir dönem İstanbul Üniversitesi’nin
tüm talebelerinin okul ve Kadırga
Talebe Yurdu’ndan sonra üçüncü adresi
olduklarını söyleyen Arif Amca, “Türkiye’ye Dış İşleri Bakanı çıkarttık” diyor
ve devam ediyor: “Bunu kendimize mal
ediyorum çünkü dört sene az bir zaman
değil. Başbakan Yardımcısı, bakanlar,
profesörler burada okuyup, çayımızı
içtiler, burada ders çalıştılar, toplandılar.
Hala arkadaşları ve aileleriyle o günleri
yâd etmek için kahvemize gelirler.” Babasının da çok Kadirşinas biri olduğunu
belirten Arif Amca: “İnsanlar ile haşır
neşir olur, herkesle ilgilenirdi. Talebe
gördüğü zaman onların da babasıymış
gibi harçlık verirdi. Nereye gidiyorsun, nerden geliyorsun diye sorar,
korur kollardı. Bir kere burada bir

Kahvenin yeri bizim kültürümüzde
kesinlikle çok başkadır. Eskiden okkalı
kahveler vardı. Fincanları bile ayrıydı,
daha büyüktü. Kahveyi Eminönü’nden
alırdık. Babam beni gönderirdi, yedi
sekiz yaşlarında kahveyi almak bana
düşerdi. O zaman nüfus daha azdı, daha
güvenli bir ortam vardı. Kahve küllükle
yapılıyordu. Mangal kömürünün mıcırı
vardır o zaman tabi bizimle çalışanlar
mıcırı semaverde kömürle yapardı. Bizde bir Rus semaveri vardı. O zaman ki
insanlar kahvenin kulpuyla değil okkalı
kahve bardağında ve kesinlikle köpüğü
bol olmak kaydıyla içiyorlardı.
Peki, gençlere
tavsiyeleriniz nelerdir?
Önüme gelene sigara bağımlılıklarından kurtulmalarını tavsiye ediyorum.
Gençlere tavsiyelerim öncelikle bu kötü
alışkanlıklardan olabildiğince uzak durmaları, hiç bulaşmamaları. Daha sonra
da benim günümüzde gözlemlediğim
kadarıyla herkes birbirine özeniyor.
Doyumsuzluk ve çekememezlik had
safhada. Ben 60 yıldır evliyim. Hanımıma karşı platonik bir aşkım vardı. İki
çocuk sahibi olduk altmış sene boyunca
mutlu geçirdik, aşkım hala bitmedi, onu
görünce gözlerimin içi parlar. Arada
tartışılsa da unutup geçerdik çünkü
altmış sene, onca yaşanmışlıklar heba
edilir mi? Başkan gelip bana İstanbul
senin olsa hanımın olmayacak dese ki;
ben İstanbul’u çok severim ama yine
de istemem. Gençlerin yaşadıkları
güzelliklerin kıymetlerini bilerek yaşamalarını tavsiye ediyorum.

O günlere ait sakladığı bir fotoğrafı da bizlerle paylaşan Arif Amca, “Bu
fotoğraf bana bir yadigâr. Sağ olsun Ergün Başkan’la paylaştığımda
fotoğrafı çerçeveletti. Bu fotoğraf bahçemizdeki çınarın altında çekilmiş.
Fotoğrafta çok cılız görünüyor ama bugün o çınar kocaman oldu.
Fotoğrafın ne kadar eski olduğu da anlaşılıyor” dedi
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SOSYAL TESİSLERİMİZ

KÜLTÜREL MİRASIMIZ

Fatih Belediyesi

Zeyrekhane Sosyal Tesisleri
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Filmlere ve Şarkılara Konu Olmuş Tarihi Mekân

Yedikule Hisarı

Yedikule Hisarı, Bizans ve Osmanlı ortak kültür mirasının en görkemli anıtlarından biridir.
İki farklı dönem birbirini perdelemeden yan yana yüzyıllardır yaşamaya devam etmektedir.
Yedikule Hisarı, Fetih’ten sonra (14571458 yılında) Fatih Sultan Mehmed’in
emriyle İstanbul’un kara surlarının
önemli kapılarından biri olan Altın Kapı’nın arkasına inşa edilmiştir.

Adres: Zeyrek Mahallesi
İbadethane Arkası Sokak No:10

Tarihi ve mimari yapısıyla huzur veren, restoran bölümünde
özel yemeklerin Süleymaniye ve Boğaz manzarasıyla sunulduğu, İstanbul’un en özel panoramasına sahip
Zeyrekhane Sosyal Tesisleri sizleri bekliyor.

Yedikule Hisarı, 5. yüzyılda II. Teodosios
tarafından yaptırılan Altın Kapı ve kara
surlarının dört kulesine; kent yönünde
üç kule ve kuleleri birbirine bağlayan
duvarlar ilave edilmek suretiyle yıldız
vari bir plan şeklinde tasarlanmıştır. Bir
iç kale şeklinde yapılan bu yedi adet kule
hisara ve daha sonra çevresindeki semte
adını vermiştir.
19. yüzyıl sonlarına kadar içinde evleri,
mescidi, su kuyusu ile küçük bir mahalle
olan Yedikule Hisarı, Osmanlı Dönemi’nde uzun bir süre yerli ve yabancı devlet
adamları ile elçilerin zapt edildiği bir
hapishane olarak kullanılmıştır. Ayrıca
farklı dönmelerde kısa süreli olarak farklı
fonksiyonlarda da kullanıldığı yine kaynaklarda zikredilmektedir. Bir dönem
devlet hazinesinin Hisar içinde muhafaza
edildiği, miri aslanların burada tutulduğu,
burada bir fişekhanenin ve Kız İnas Mektebi’nin olduğu bilinmektedir.
1895’te Müzeler Umum Müdürlüğü’ne
bağlanarak müze olarak kullanılmaya
başlanan Hisar’ın bazı bölümleri;
1958–1970 yılları arasında Mimar Cahide
Tamer tarafından restore edilmiştir.

uzanan Via Egnatia (Mese Yolu) Altın
Kapı’dan geçerek Ayasofya Meydanı’na
kadar ulaşmaktaydı. İmparatorlar şehirden törenle çıkar ve geri dönerken bu
kapıyı kullanırdı. Altın Kapı, adını tunç
kapı kanatlarında ve süslemelerinde
kullanılan altın kaplamadan almaktaydı.
Üç kemerli bir zafer takı ve bunun yanında mermer kaplı iki kuleden oluşan Altın
Kapı’nın inşa tarihi ve sırası hakkında
uzmanlar arasında net bir fikir birliği
bulunmamaktadır. Bir iddiaya göre Altın
Kapı I. Theodoisius Dönemi’nde yaklaşık
390 yılında bir zafer takı olarak yapılmıştır.
Diğer bir iddiaya göre ise Altın Kapı, II.
Theodosius Dönemi’nde yanlarındaki iki
mermer kule ile birlikte (Güney Pylon,
Kuzey Pylon) bir bütün olarak 413-439
arasında inşa edilmiş ve ardından Küçük
Altın Kapı (Propile) yapının dış kısmına
ilave edilmiştir. Marmara Adası’ndan
getirilen mermerlerle inşa edilen Altın
Kapı’nın sağ ve sol tarafındaki kuleler
İmparator II. Theodisius’un valisi Anthemius tarafından yaptırılan şehir surlarıyla
birleştirilmiştir.

Altın Kapı’nın üzerinde bronzdan zafer
tanrıçası Nike’nin ve fil koşumlu bir araba
heykelinin olduğu, ayrıca bunun yanı sıra
kemerler üzerinde altın kaplama bronz
harflerle yazılmış Latince bir kitabenin
yer aldığı kaynaklarda aktarılmaktadır.
Kaynaklara göre bu kitabe üzerinde
“Tiranı Yok Eden Theodosius Bu Kapıyı
Süsledi. Altın Kapı’yı Yaptıran, Altın Çağı
Geri Getirdi” yazmaktaydı. Fetih’ten önce
deprem ve Latin İşgali sebebiyle kaybolan ve günümüze ulaşmayan bu heykel
ve harflerin yerleştirildiği oyuklar hala
taşlar üzerinde görülebilmektedir.
Görkemli Altın Kapı’nın kapı boşlukları;
Bizans İmparatorluğu’nun zayıflaması ile
doğru orantılı olarak farklı dönemlerde
örülerek küçültülmüştür. Fetih’ten sonra
ise tamamen kullanımına son verilmiştir.

hesinde mermer çerçeveler içine mitolojik konuların işlendiği kabartmalı on iki
adet levha bulunmaktaydı. Bu levhalar
1621–1628 yılları arasında İngiltere elçisi
olarak İstanbul’da bulunan Sir Thomas
Roe tarafından götürülmek istenerek
yerlerinden sökülmüş ve çevre halkının
karşı koyması ile buna engel olunmuştur.
Günümüze ulaşmayan bu levhaların nerede olduğu maalesef bilinmemektedir.
1838 yılında Küçük Altın Kapı’nın dış
kemer alınlığı üzerine Osmanlı arması
nakşedilerek, üzerinde mermer levha
halinde II. Mahmud’un tuğrası konulmuştur. Ancak bunlar da aynı levhalar
gibi günümüze ulaşmamıştır.

KÜÇÜK ALTIN KAPI
Şehrin denize açılan en önemli girişlerinden biri olan Altın Kapı’nın ön tarafındaki sur ve hendek arasına savunma
amacıyla daha küçük boyutlarda ikinci
bir kapı olarak Küçük Altın Kapı inşa
edilmiştir. Küçük Altın Kapı’nın dış cep-

2019 yılında Fatih Belediyesi’ne tahsis
edilmesinden sonra Yedikule Hisarı’nda
dinamik bir restorasyon sürecine başlanmıştır. Bir yandan uluslararası kültür
sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak
bir müze olarak projelendirme ve restorasyon süreci devam ederken, bir yandan
ziyaretçilerine kapılarını açmıştır.
ALTIN KAPI
Surlar üzerinde küçük birçok kapı
ve geçit de bulunmaktadır. Bizans
Dönemi’nde Yedikule içerisinde kalan
Altın Kapı, şehrin en itibarlı kapısı kabul
edilmekteydi. Balkanlardan İstanbul’a

FATİH BELEDİYESİ
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SERBEST VİZÖR FOTOĞRAFLARLA BİR HİKAYE ANLAT ÇEK KURGULA YARIŞ VİDEO ÇEK YARIŞ
Son Başvuru Tarihi: 12 Kasım 2021

Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin: www.fatih.bel.tr

ALTIN KAPI
Yapıldığı dönemde kemerler
üzerinde altın kaplama bronz
harflerle yazılmış Latince bir
kitabenin olduğu bilinmektedir.
Bunun yanı sıra kapının üzerinde
bronzdan zafer tanrıçası Nike’nin
ve fil koşumlu bir araba heykelinin yer aldığı da bilinmektedir.
Bizans İmparatorluğunun zayıflaması ile doğru orantılı olarak kapının boşlukları da farklı dönemlerde
örülerek küçültülmüştür. Fetih’ten
sonra ise tamamen kullanımına
son verilmiştir.
Yapılan restorasyon çalışmaları
sırasında Altın Kapının hisarın iç
avlusuna bakan yönünde yaklaşık
1500 yıllık İstanbul’un tespit
edilebilen en eski kaldırımına
ulaşılmıştır. Bu yolun devamında
Fatih Mescidi önünde ise özgün
Fatih Dönemi (1453) kaldırımı
açığa çıkartılmıştır.

Yedikule Hisarı Restorasyonu
Roma’nın en önemli kapılarından
Altın Kapı; Bizans Dönemi kara surları
ile Osmanlı Dönem’inde inşa edilen
kule ve surlardan oluşan Hisar ile birlikte etaplar halinde restore edilmeye
devem ediyor.
1. Etap çalışmaları kapsamında III.
Ahmet Kulesi ile Kuzey Pylon Kulesi
arasında yer alan statik açıdan zayıf
durumdaki duvar ile Fatih Mescidi
minaresinin statik güçlendirme çalış-

maları tamamlandı. Bunun yanı sıra
orta avlu peyzaj çalışmaları; belirlenen
duvar yüzeylerinde temizlik, derz
ve onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Müdürlüğü denetiminde Yedikule Hisarı içerinde bulunan Fatih Mescidi’ne
yönelik kazılar yapılarak, mescidin
özgün temellerine ulaşıldı.
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BULMACA

Kesilmiş yer
(tıp)
Resimdeki
tarihî mekân

Varış
(spor)
Ritim
(müzik)

Sis
Gemi
korkuluğu

Gösterişli
Devinim

Kız evlat
(eski)

Gümüş
Kötü
(göz, söz)

Savaş
gereçleriyle
donatılmış
birlik

Güzel, zarif,
modaya
uygun

Lüle taşı
Su taşkını

Dişi keklik

HAYDİ!

Bir ay
Bir kadın
adı
Organ ve
doku arasındaki boşluk
Gaziantep
ilçesi

Heceleri
tekrarlayarak konuşan
Dost

Sancak
(eski)
Otlak

Bir olayın
aslını
kurcalamak
Bankamatik
Asılı giden
taşıt

Fakat
Caddelere
kurulan
kemer
Namazın
bölümleri
Metneryumun
simgesi

Benzer, eş

Sabit bir
sayı
Bir meyve
Sularını bir
denize veya
göle
gönderen
bölge

Arındırılmış
yağ

Çalışanın
işten ilişiğini
kesme
Nezir

Gezegen

Yabancılar,
herkes

Sivas’ın bir
ilçesi

Kullanıcının
artık işine
yaramayan
maddeler

Sayısal

Hâl, tavır
Şaşkın,
dağınık

Evren pulu

Slovence
(kısaltma)
Anlatım

SUDOKU ÇÖZELİM

Bir iş için
ayrılan para
Bir aracın
tutma yeri

Yankı
Rütbesiz
asker

Güzel
ilçemizin
tarihten
gelen adı

Tuşlu bir
çalgı
İçinde yiyecek
saklanan
tuzlu su

Yumurta
biçiminde
olan

İlçemizde
bir semt

Bir nida
Zenginlik
(halk ağzı)

Ölümlü

Sonbaharda
dökülen
yapraklar
Bir göreve
layık olma

Anlamlı
Ovarak ufak
parçalara
ayırma
Kıta
(coğrafya)

Altının
saflık
derecesi

Bütün
Seyyar su
kabı

Bizmutun
sembolü
Kir

Çok önemli

Bir parazit
Zariflik

Bakma,
bakış

7 3 4
4
6
3 4 9

8 6 5
2
8
5 2 8

6 5 2
7
8
1 8 5

7 3 4
6
4
4 7 9

Kök boyası
Duman
lekesi
İri taneli
bezelye
Dünya,
cihan

Askeriye
girişi
İnleyen

Muğla’nın
bir ilçesi
Kumaşla
astar arasına konulan
kolalı bez
Sahip

İstanbul’un
bil ilçesi

Naz, işve
Kimlik
(mecaz)

Eyüpsultan’da bir semt
Mermerden
oyma mezar

Tezek yığını
Dönme,
dönüş

Utanma
duygusu
Bulmaya
çalışma

Batı Anadolu
yiğidi
Üye

İki şeyin
arasını hafifçe açma
Üzüntü, acı

Metal olmayan element
Çalma
(argo)

Ermiş
Saflığı sersemlik derecesinde olan

Uzaklık belirten söz
Japonya’nın
para birimi
Baryumun
sembolü

Bir
baharat
Arnavutluk’un başkenti
Üflemeli bir
çalgı

Alev, yalaz
(halk ağzı)

İki ağzı
keskin uzun
bıçak

Bir ay

Ağabey
(halk ağzı)

Sonsuz
Güneş doğmadan önceki alaca
karanlık

Öge
Denizin
karaya
doğru
sokulduğu
bölüm

Kelime Yerleştirmece... Kelime Yerleştirmece...

ÖNCEKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Bir tür
tatlandırıcı
Oruç ayı

Bencillik
Cet, dede

İlçemizde
bir semt

Bir hayvan
Amirce

Ay
Hiç
olmazsa

Anne
Bir element

Evin
bölümleri

Tutucu,
bağnaz

4 5
1
8
8
6 3
5
6
8
4 7
4
2 5
7 3
8
7 8
3
1
9
3 7
6
6
2
9 5
8

Noktaları
birleştirin ve
çıkan şekli
boyayın.

ÖNCE BİRLEŞTİR, SONRA RENKLENDİR!

6

Urgan
Yansıma

7 FARKI BULUN

Denizaltıda
çevreyi
gözetlemeye
yarayan
araç

Mikroskop
camı
Amme, halk

Albay
(eski)

BULMACA

Sayı, adet

T
A
B O Z D O
K O L Y
D İ R İ M
B
A
F R A N K
E
A
İ S R A F
MA T
T İ P
T A
E M İ N
O Y A
A L E M
O
A
A Z İ L
L
A Y A K
A N A N
A S İ L
A H İ R
P L A T O
Y E M
E C E
A
E
A N
İ MA J
A Z AM
P L A N E

E
O
Ğ A N
E
A
B R
D AM
D A
P A K
İ L

B
S U
L
A V
A
İ R
T
A K

T
P
E V İ
K A R İ
E T
Y
A F İ
E N İ
M İ R A
A
A C
N E K A
E T
B
T
L A

D
P
K E M E
A V A Ş
O
D İ
S L E N
İ N
AM İ Y
N E
A

Y
B
A L İ Z
K A T Ü
A T A L
İ P
A F
Ç
L
H A
İ L İ Y
H E T
A K İ R
N E T

K
A
R
A
B
İ
B
E
R

P
R İ
R
N O
M
Y A
A N
S İ

E
Z
İ
N
E

A
P R
A
E N
M
B A

R

K
A
S
A
T
U
R
F A

K
A
P
O
R
A
A
L
A
K
A

Z
O
R
K
A
R
A
G
Ü
M
R
Ü
K

K
E
F O S
T İ M
MA N İ
İ N
G
S T A R
İ D E
Ş K A N
E
N E R A
L E D
M MA
E S İ M
N İ L A

Listedeki kelimeleri karelere uygun bir
şekilde yerleştirin. İZOBAR ve FALSO
kelimelerini size anahtar olarak
veriyoruz. Yerleştirme işlemine bu
kelimelerden hareket ederek başlayın.

F
İ

Z

O B

A

R

A
L
S
O

3 Harfli
AKS
ANİ
FOK
GAM
HAP
HÜR
LOŞ
NAZ
TON
YOK
4 Harfli
AFİŞ
ANNE
AYAK
BROŞ
GRİL
HAVA

İMZA
JÖLE
MAYO
OKUL
OLTA
PLAJ
POTA
RÜYA
TAHT
VALS
YUVA
ZARF
ZEVK
5 Harfli
FALSO
LİBAS
LİMAN

MAKAS
MASUM
OKTAV
ORMAN
REJİM
SAHRA
TOPUZ
TRİKO
6 Harfli
HASSAS
HAYLAZ
İZOBAR
KAPRİS
KAPTAN
MEŞHUR
STERİL
TEMBEL
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KADINCA

KADINCA

Sağlıklı Psikoloji

23

Sağlıklı İpucu
Psikolog Hazal Kavun

Covid-19 Salgınının
Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Cildi Güzelleştiren 9 Besin
Sağlıklı bir cilde sahip olmak için cildi dışardan beslemenin yanında içerden beslemekte oldukça önemlidir. Cilt sağlığınız için beslenmenizde
yer vermeniz gereken bazı besinler vardır. Güzelliğinize güzellik katmanıza yardımcı olacak 9 besin maddesini paylaşmak istiyorum.
Yeşil Çay

Hindistan Cevizi Yağı

Somon

Kırmızı Biber

Yeşil çay antioksidan kapasitesi yüksek bir bitkidir.
Taze olarak hazırlanmış günde iki fincan yeşil çay
tüketmek cilt sağlığınız açısından oldukça faydalıdır.

Hindistan cevizi yağı E vitamini içermesi nedeniyle
cilt lekelerinde ve yaralarında kullanılabilir.
Özellikle sivilce lekelerinin tedavisinde güzel
sonuçlar vermektedir. Hindistan cevizi yağı
cildi nemlendirmek için krem olarak da kullanılabilir.

Omega 3 yağ asidi ve D vitamini açısından
oldukça zengin olan somon balığı, kırışıklıkların
giderilmesinde önemli rol oynar. Ciltte stres ya da
gerginliğe bağlı olarak gelişen lekelenmelere karşı
kullanılabilir. En az haftada 2 kez tüketilmelidir.

Karotenoid içeriği yüksek olan kırmızı biber,
hem zayıflamaya yardımcı olduğu hem de kan
dolaşımını hızlandırdığı için kırışıklık problemlerinin
azalmasında etkilidir. Kalorisi düşük olan kırmızı
biberi mevsiminde sofralarınızdan eksik etmeyin.

bilgiler verilmeli ve en önemlisi ebe-

Keten Tohumu

Domates

Havuç

Nar

veynleri kendi kaygı durumunu kontrol

İçeriğindeki E vitamini sayesinde cilde esneklik
kazandıran keten tohumu salatalarda ya da
yoğurtla karıştırılarak tüketilebilir. Yağ grubu
olduğu için tüketirken porsiyon miktarı çok
önemlidir. Kalorisi yüksektir. Keten tohumunu
tüketirken diyetisyeninizden porsiyon miktarı ile
ilgili bilgi alabilirsiniz.

Domatesin likopen içeriği çok yüksektir, güçlü bir
antioksidan olan likopen antioksidan özelliği ile cildi
korur ve yaşlanmayı geciktirir. Fosfor, potasyum, A
ve C vitaminleri açısından da oldukça zengin olan
domatesin kalorisi düşük ve su içeriği yüksektir.
Domatesi mevsiminde tüketmeye özen gösterin.

İçerisinde bolca A vitamini bulunan havuç göz
sağlığına iyi gelmesiyle bilinmektedir. Havucun
cilt için de birçok faydası vardır. Ciltte bulunan
ölü hücreleri onarır ve daha sağlıklı bir cilt
olmasını sağlar. Ciltteki nem oranını dengeler.

Nar, Anti-inflamatuar özelliği sayesinde cildin
hızlı iyileşmesini kolaylaştırır ve cilt onarımına
yardımcı olur. Nardaki antioksidanlar serbest
radikalleri ortadan kaldırarak, cilt kanserine
sebep olacak nedenleri ortadan kaldırır. Narın
meyvesinin yanında narın kabuğu ve çayı da
cildi besleyici özelliğe sahiptir.

Dünyayla beraber ülkemizi de yoğun bir şekilde etkileyen covid-19 salgınıyla beraber çocukların da gündelik yaşam
rutinleri oldukça değişmiş ve ruhsal olarak etkilenmiş durumda. Bu dönemde çocukların psikolojik bütünlüklerinin
korunması ve kaygı durumlarının en az seviyede olabilmesi için ebeveynlere büyük rol düşmekte.

B

Diyetisyen Kübra Işıktaş

u süreçte eve kapanan, gün içeri-

baş etme mekanizması geliştirirler. Tüm

sindeki faaliyetlerini yapamayan

bunlardan dolayı sakin kalarak duru-

ve yeteri kadar fiziksel aktivitede

mun kontrol edilebilir olduğunu onlara
göstermek gerekmektedir.

bulunamamaktan dolayı stres yaşayan
çocukların sürecin etkilerinden en az ha-

Kısacası bu süreçte çocukları endişeli

sarla etkilenmeleri için ebeveynlerinin

hissettirecek haber ve konuşmalardan

destekçi tutumları oldukça önemlidir.

uzak tutmalı, onlara güvenilir ve kısa

Travmatik olaylarda çocuğun durumun
etkisini yoğun bir şekilde yaşamaması
için ebeveynlerinin tutumlarının olduk-

altına almalıdır. Yetişkinler olarak duy-

ça önemli olduğu unutulmamalıdır.

gusal sürecimizle model oluşturmamız
gerektiği unutulmamalıdır.

Çocuklar Yaşlarına Uygun Olarak
Bilgilendirilmeli
Bu süreçte ebeveynler belirsizliğin
çocukların dünyasında endişe verici en
büyük etkenlerden biri olduğunu ve
kaygının bulaşıcı olduğunu unutmamalıdır. İlk olarak belirsizliğin verdiği endişe

de olmamasına dikkat etmelidir. Verilen

nleri ile olan ilişkilerinin zedelenmesine

ve stresin önüne geçmek için çocuklar

bilgilerin boş bir iyimserlik içermemesi

neden

yaşlarına uygun olacak şekilde bilgilen-

oldukça önemlidir. Çünkü çocuklar

çevrelerindeki yetişkinlerin olumsuz

dirilmelidir. Ebeveynler bu bilgilerin

yetişkinlerden aldıkları bilgilerin yanlış

hayat deneyimlerine verdikleri tepki-

içeriklerinin gerçekçi ve somut olması

olduğunu fark ettiklerinde güvenleri

lere dikkat ettikleri unutulmamalıdır.

gerektiğini ancak detaylı olup çocukları

sarılır. Güvenlerinin sarsılması ise hem

Olayları ve çevrelerini anlamlandırmaya

korkutacak ve kaygı uyandıracak seviye-

streslerini tetikleyecek, hem de ebevey-

çalışırken yetişkinleri rol model alarak

2 NOKTADA

PSiKOLOGLARIMIZ
Hizmetinizde

Ayrıca

çocukların

Badem

5 NOKTADA

DiYESiYENLERiMiZ
Hizmetinizde

• Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi
• Yavuz Selim Çukurbostan Yaşam Merkezi
• Dervişali Semt Konağı
• Vâni Dergahı Semt Konağı
• Yedikule Yüzme Havuzu

• Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi
• Yavuz Selim Çukurbostan Yaşam Merkezi

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin:

olacaktır.

0212 521 53 63 Kadın Aile ve Eğitim Birimi

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin:

0212 521 53 63 Kadın Aile ve Eğitim Birimi

E vitamini, magnezyum ve çinko deposu olan
badem cilt sağlığınız için en iyi besinlerdendir.
Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur
ve cildi nemlendirir. Bademi tüketmenin yanında
badem sütü ile cilt temizliğinizi yapabilirsiniz

| Fit Tarifler |

Cildi Canlandıran ve
Güzelleştiren

Salata
Malzemeler:
• 1 Tane Havuç
• 1 Tane Domates
• 1 Tane Kırmızı Biber
• 1 Tatlı Kaşığı Keten Tohumu
• 8-10 Yaprak Ispanak
• 1 Tane Nar
• 10-12 Tane Çiğ Badem

FATİH MERKEZ
KÜTÜPHANESİ AÇILDI

BELEDİYEMİZİ GENÇLERE AÇTIK
ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMA ALANLARI,
SEMİNER SALONU, SANAT GALERİSİ
VE ÜCRETSİZ KAFETERYA
AÇIK

AKŞEMSETTİN MAH, ADNAN MENDERES BLV. N0:54

FAT İ H B E L E D İ Y E S İ

