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İÇİNDEKİLER
Sosyal Tesisler Bülteni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşletmeler Müdürlü-
ğü’nün sorumluluk sahasında gerçekleştirilen hizmetleri 
kamuya duyurmak amacıyla hazırlanmaktadır. Bülten içe-
riği özelde ise İBB Sosyal Tesisleri markasını konu edinir. 
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02 BİZDEN HABERLER

VANLI GENÇLER İBB SOSYAL 
TESİSLERİ’NDE AĞIRLANDI
Milli şuura katkı sağlaması için düzenlenen “İstanbul Kültür, Sanat, Tarih ve Bilim Gezisi” 
kapsamında İstanbul’un manevi ve tarihi mekanlarını gezen Vanlı öğrenciler, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde ağırlandı.

Gençlerin sosyal açıdan gelişimle-
rine katkı sağlamak, kültür, sanat, 
maneviyat ve tarihini görerek öğ-
renmelerini sağlamak ve gelecek-
lerini daha sağlıklı inşa edebilmele-
rine yardımcı olmak amacıyla bu yıl 
ikincisi düzenlenen “İstanbul Kültür, 
Sanat, Tarih ve Bilim Gezisi” kapsa-
mında Vanlı gençler, 5 gün süresin-
ce İstanbul’u gezdi.

Gevaş Anadolu İmam Hatip Lise-
si’nden 22 başarılı öğrenci ve 4 gö-
zetmen öğretmenden oluşan grup, 

25-30 Nisan 2017 tarihleri arasın-
daki gezi boyunca Şakirin Camii’n-
den Kız Kulesi’ne, Eyüp Sultan Camii 
ve Pierre Loti Tepesi’nden Santralis-
tanbul’a, Ayasofya’dan Yerebatan 
Sarnıcı’na Miniatürk’ten Panaroma 
1453’e kadar maneviyat ve tarih yük-
lü 41 farklı mekanı ziyaret etme im-
kanı yakaladı.

Mola yerleri İBB Sosyal Tesisleri oldu 
Gevaş Kaymakamlığı, Gevaş İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Van İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vak-

fı Kadıköy İlçe Temsilciliği’nin ortak 
çabasıyla düzenlenen gezi boyun-
ca gençlerin ulaşım ve yemek ih-
tiyaçlarını ise İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi üstlendi. Gençler,  5 gün 
süresince İstanbul’un en güzel man-
zaralarına sahip, doğayla ve denizle 
iç içe mekanlarda konumlandırılan 
prestij mekanları İBB Sosyal Tesisle-
ri’nde misafir edildi. Gezi güzergah-
larına göre her gün bir başka tesiste 
ağırlanan gençler, günün yorgunlu-
ğunu atarken doya doya İstanbul’u 
seyretme imkanı da buldu.



Bu proje  İstanbul Kalkınma Ajansıʼnın 2015 Yenilikçi İstanbul 
Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

04 HALKLA İLİŞKİLER

153 İSTANBUL ÇAĞRI MERKEZİ 
ENGELLİLERİN DE HİZMETİNDE
153 İstanbul Çağrı Merkezi, uygulamaya geçirdiği ‘’Gözüm Kulağım İstanbul’’ projesi ile 
artık işitme, konuşma ve görme engelli vatandaşlara da hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, en-
gellilerin hayatını kolaylaştıracak çö-
zümler için birbirinden önemli proje-
leri hayata geçirmeye devam ediyor. 
Bu kapsamda, teknolojik yeniliklerle 
hizmet kalitesini günden güne daha 
da artıran 153 İstanbul Çağrı Merkezi, 
‘’Gözüm Kulağım İstanbul’’ projesi ile 
artık işitme, konuşma ve görme en-
gelli vatandaşlara da hizmet veriyor.  
Gözüm Kulağım İstanbul projesi sa-
yesinde; işitme ve konuşma engel-
li vatandaşlar, yönlendirme menüsü 
olmaksızın işaret dili bilen personel-
lerle interaktif olarak görüntülü ile-
tişime geçerek istek, talep ve şika-
yetlerini iletebiliyor. Ayrıca gündelik 

yaşamlarında işaret dili tercüme hiz-
meti de alabiliyor. Görme engelli va-
tandaşlara sistem üzerinden Braille 
Alfabesi ile destek alabiliyor.

Uygulama kapsamında örneğin; işa-
ret dili bilen engelli, doktora veya 
mağazaya gittiğinde talebini anlat-
makta sıkıntı çekiyorsa 153 İstan-
bul Çağrı Merkezi’ni arayarak talebini 
işaret dili bilen personele anlatabili-
yor. Personel işaret dilini normal dile 
çevirerek tercüme hizmeti sunuyor. 
Görme engelli vatandaş da örneğin 
satın alacağı bir ürünü, çağrı merke-
zini arayarak telefon ekranına yak-
laştırdığında son tüketim tarihi gibi 

bilgileri öğrenebiliyor. 153 İstanbul 
Çağrı Merkezi personelleri, bunun 
gibi daha pek çok konuda engelli va-
tandaşlara hizmet sunuyor.

Uygulamadan Nasıl Yararlanabilirim?
Engelli vatandaşların bu uygulama-
dan yararlanabilmeleri içinse sade-
ce sisteme kayıt yaptırmaları ye-
terli oluyor.

gozumkulagim.ibb.istanbul web 
adresinden, IOS/Android telefonlar 
veya tabletlerin marketlerinden (sto-
re) gözüm kulağım ifadesi aratılarak 
uygulama telefonlara indirilebiliyor.
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Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 
üçüncü büyük çok amaçlı spor sa-
lonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla 5 ay 
önce revizyona alınmıştı. Çalışma-
ların tamamlanmasıyla birlikte 40 
bin metrekaresi kapalı olmak üzere 
73 bin 400 metrekarelik alanı bulu-
nan salonun içi baştan aşağıya ye-
nilenirken güvenlik sistemlerinden 
naklen yayın sistemlerine, merkezi 

uydu sistemlerinden network alt ya-
pıları ve ses sistemlerine kadar pek 
çok alanda en son teknoloji kullanıl-
dı. Sinan Erdem Spor Salonu, çalış-
maların nihayetlendirilmesiyle birlik-
te Avrupa’nın en modern spor salonu 
unvanını aldı.

Dünyanın ikinci büyük küp ekranı 
ve ilk çift taraflı halka ekranı
Salondaki en dikkat çekici yenilik ise 
salonun ortasına yerleştirilen ve 360 

derecelik izleme açısıyla hem spor-
cular hem de seyirciler açısından 
avantaj sağlayan dünyanın ikinci en 
büyük küp ekranı oldu. 240 metre 
uzunluktaki şerit ekran ve küp ekran 
üstünde yer alan çift taraflı halka ek-
ran tasarımı ise dünyada ilk defa bir 
basketbol sahasında uygulandı. Sa-
lona ayrıca 450 metrekare yeni led 
ekran kurulumu da yapıldı.

AVRUPA’NIN EN MODERNİ İBB   SİNAN ERDEM SPOR SALONU
Tüm odaları VIP
İBB Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 
uluslararası standartlardaki bas-
ketbol sahasının yanı sıra 34 adet 
VIP odası, 10 sporcu soyunma oda-
sı, 1.200 araçlık otopark, 750 kişilik 
toplantı salonu, sporculara özel fit-
ness merkezi ile hakem ve gözlemci 
odaları da yer alıyor. Salonda toplam 
120 metre yüzeye sahip videobo-
ard ekranlar ile skorboard sistemleri, 
sökülebilir hareketli oyun alanı par-

kesi ve basketbol pota ekipmanları 
bulunuyor. Salonun en önemli özel-
liği ise hareketli tribünler sayesinde 
basketbol dışında voleybol, hentbol 
gibi farklı branşlar için de kullanıla-
biliyor olması.

Spor müsabakalarındaki seyirci ka-
pasitesi 15 bin 600 kişi olan Sinan Er-
dem Spor Salonu; konser, kongre ve 
sanat organizasyonlarında ise 22 bin 
500 kişiyi rahatlıkla ağırlayabiliyor.

HD kalitesinde yayın imkanı
Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ise 
üçüncü büyük çok amaçlı spor sa-
lonu olan Sinan Erdem Spor Salo-
nu’nun yenileme çalışmaları sırasın-
da basın mensupları da unutulmadı. 
Canlı yayın sistemi tamamen yeni-
lenerek dünya standardında fiber alt 
yapı üzerinden HD kalitesinde yayın 
imkanı sunulurken bu hizmetlerden 
aynı anda 1.000 basın mensubu ra-
hatlıkla yararlanabiliyor.



09RAMAZAN

Kardeşliğin ve paylaşmanın doruğa çıktığı, birlik ve beraberliğin sembolü 11 ayın 
sultanı Ramazan, her yıl “Sultanlar Şehri İstanbul”a yakışır etkinliklerle ihya ediliyor. 
Osmanlı’dan günümüze süregelen zengin bir Ramazan kültürüne sahip İstanbul; 

rahmet ve bereketiyle gelen bu özel misafirine yaraşır ev sahipliği için hazır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar-
deşliğin ve paylaşmanın doruğa çıktı-
ğı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını; 
tarihi, kültürü ve maneviyatıyla “Sul-
tanlar Şehri İstanbul”a ve İstanbullu-
lara yaraşır sanatsal ve kültürel et-
kinliklerle ihya ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Et-
kinlik Alanları ve Açıkhava iftarla-
rında biraraya gelen on binlerce kişi; 
rahmet, bereket ve mağfiretin adı 
Ramazan’ın İstanbul'a kazandırdı-
ğı maneviyat dolu atmosferi doya-
sıya yaşıyor.

İstanbul, Ramazan ayı geldiğin-
de bambaşka bir manevi atmosfe-
re bürünüyor. Yardımlaşma ve kar-
deşlik duygularının daha da pekiştiği 
bu kutsal ay, İstanbul’un her bir kö-
şesinde bir başka güzel yaşanıyor.

Kalplerdeki heyecanı gökyüzüne dek 
genişleten mahyalarla aydınlanan 
Sultanahmet’te bu yıl 7. kez halk ile 
buluşan Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çar-
şısı’nda, İstanbulluların yanı sıra yerli 
ve yabancı turistler, Ramazan’ın tüm 
maneviyatıyla ağırlanıyor.

Bir tarafta tüm heybetiyle yıllara 
meydan okuyan muhteşem Sulta-
nahmet Camii, diğer tarafta dünya-
da eşi benzeri bulunmayan Ayasofya 
Camii ile Ramazan ayının İstanbul’a 
kazandırdığı maneviyat yüklü hava-
sının en derinden hissedildiği yerler-
dendir Sultanahmet. Tarihi meydanın 
manevi atmosferinde kurulan Asır-
lık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı; Osman-
lı’dan günümüze uzanan lezzetler ve 
zanaatlarla geçmişte yolculuğa çıka-
rıyor ziyaretçileri.

BİR RAMAZAN 
KLASİĞİ 

ASIRLIK TATLAR 
VE SANATLAR 

ÇARŞISI

RAMAZAN
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Çarşıda yemek standı açan firmalar özenle belirleniyor. Osmanlı ve özellikle kadim 
şehrimiz İstanbul ile özdeşleşen Vefa bozasından Kanlıca yoğurduna, Kütahya 

leblebisinden Osmanlı şerbetlerine, lokumdan baklavaya kadar pek çok lezzet Ramazan 
ayı boyunca ziyaretçilere sunuluyor. Böylece bir yandan Osmanlı'dan günümüze 

süregelen geleneksel değerlerimiz genç kuşaklara aktarılırken bir yandan da turistlere 
tanıtılmasına katkı sağlanıyor.

RAMAZAN
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Yenikapı Sahili'nde 700 bin 
metrekare alan üzerine kuru-
lu Yenikapı Etkinlik Alanı, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Avrupa Yakası'ndaki etkinlik-
lerine ev sahipliği yapıyor.

Her gece 25 bin İstanbullu; if-
tar öncesi ve iftar sonrasında 
söyleşilerden konserlere, yaz-
lık sinemadan gölge oyunlarına, 
çocuklara yönelik sahne göste-
rilerinden ortaoyunlarına kadar 
farklı geleneksel Ramazan eğ-
lenceleriyle buluşuyor.

Kitaptan takıya, çiniden 
ebruya pek çok ürün 
Yenikapı’da

El sanatlarından hediyelik eş-
yalara kadar pek çok farklı ürü-
nün sergilendiği etkinlik alanını 
dolduran ziyaretçiler, gelenek-
sel sanatlara ait pek çok ese-
rin usta ellerde nasıl şekillen-
diğine canlı performanslarla 
tanıklık ediyor.

Etkinlik alanında yöresel ye-
meklerden geleneksel tatlı ve 
şerbetlere kadar pek çok ye-
mek alternatifinin sunulduğu 
standlar, ziyaretçilerin beğeni-
sine sunuluyor. Yöresel lezzet-
lerle iftar açmak isteyen binler-
ce İstanbullu, Ramazan ayında 
Yenikapı sahiline koşuyor. Çar-
şıdaki stantlarda Erzurum’un 
cağ kebabı da var, Hatay’ın kü-
nefesi de.

YENİKAPI 
ETKİNLİK ALANI 

RAMAZAN’DA  
BİR BAŞKA GÜZEL

RAMAZAN
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bu yana Anadolu Yakası'ndaki Rama-
zan etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 

Maltepe etkinliklerin merkezi oluyor
İftar öncesinde çocuklara yönelik 
sahne gösterileri, orta oyunu ve ta-
savvuf musikisi dinletilerine sahne 
olan Maltepe, Ramazan Etkinlik Ala-
nı’nda iftar sonrasında ise mehteran 
konserleri, sahne gösterileri ve saray 
tiyatroları sahne alıyor. Etkinlik ala-
nında kurulan 500 kişilik yazlık sine-
mada nostaljik Yeşilçam filmleri me-
raklılarıyla buluşuyor.

Orhan Gazi Şehir Parkı'nda kebaptan 
mantıya, künefeden kadayıfa, boza-
dan kumda kahveye kadar gelenek-

sel kültürümüze ait pek çok tat, aynı 
çatı altında buluşuyor. Alanında mar-
ka haline gelmiş pek çok saygın işlet-
menin kurduğu standlardan yükselen 
yöresel lezzetlerin kokusu, İstanbul-
luları Maltepe Sahili'ne çekiyor.

İftara saatler kala gelip sabahın ilk ışık-
larına kadar Orhan Gazi Şehir Parkı'nı 
dolduran İstanbullular, vakit ve tera-
vih namazlarını ise İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 200 metrekare 
alan üzerine inşa edilen Maltepe Sahil 
Camii’nde eda ediyor. Her yıl milyon-
larca kişiyi ağırlayan Yenikapı ve Mal-
tepe Sahili; sahura kadar devam eden 
etkinliklerle, ziyaretçilere unutama-
yacakları bir Ramazan ayı yaşatıyor.

AVRUPA’NIN EN 
BÜYÜK ŞEHİR 

PARKI’NDA 
UNUTULMAZ 

BİR RAMAZAN 
Maltepe Sahili'ndeki 1 milyon 200 bin 
metrekarelik alanın doldurulmasıy-
la oluşturulan Avrupa’nın en büyük 
yaşam, spor ve eğlence merkezi Or-
han Gazi Şehir Parkı, 2014 yılından 

RAMAZAN
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Ramazan’ın maneviyatını daha 
derinden yaşamak ve iftarı ka-
labalık aile sofralarında karşıla-
mak isteyenler İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin Açık Hava 
İftarlarında buluşuyor.

Bir Osmanlı geleneği olan Açık 
Hava İftarları, her Ramazan ayın-
da İstanbul’da yeniden hayat bu-
luyor. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, 2010 yılından bu yana 
İstanbul’un farklı semtlerinde kur-
duğu iftar sofralarında İstanbul-
luları bir araya getirmeye devam 
ediyor. Ramazan ayı boyunca her 
gün 50 bin İstanbullu, bu sofralar-
da birlik ve beraberlik içinde oruç 
açmanın manevi hazzını yaşıyor.

Paylaşmanın, sevgi ve hoşgörü-
nün bir yansıması olan Açık Hava 
İftarları ile İstanbul, maneviyat ve 
huzur dolu bir atmosfere bürünü-
yor. Eş, dost, akraba ile yenen ye-
mekler, damaklarda farklı bir tat 
bırakıyor. Gönül sofralarına otu-
rup bu atmosferi soluyanlar, unu-
tamayacakları Ramazan anılarına 
Açık Hava İftarını da ekliyor.

İBB HER GÜN 
50 BİN KİŞİLİK  

İFTAR SOFRASI 
KURUYOR

RAMAZAN
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İstanbul’un eşsiz manzaraları eşli-
ğinde nezih, ferah ve sıcak bir aile 
ortamında hizmet veren İBB Sos-
yal Tesisler; misafirlerini Ramazan 
ayına özel iftar menüleri ile ağır-
lıyor. Geleneksel Osmanlı ve Türk 
mutfağına has lezzetlerin sunuldu-
ğu İBB Sosyal Tesisleri’nde Rama-
zan ayı boyunca sunulan set menü 
iftar yemeğinde; zengin iftariye ta-
bağı, çorba, ara sıcak, ana yemek, 
salata, tatlı ve içecek bulunuyor.

Avrupa ve Anadolu Yakası'nın en 
güzel noktalarında kafeterya ve 
restoran hizmeti sunan Sosyal Te-
sisler, yemekleri ve kaliteli hizmet 
anlayışı ile olduğu kadar sahip ol-
duğu manzaraları ile de iftar sofra-
ları için alternatifler sunuyor.

RAMAZAN 
SOFRALARININ 

BULUŞMA 
NOKTASI 

İBB SOSYAL 
TESİSLERİ

RAMAZAN
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Buram buram İstanbul manzarası 
eşliğinde iftar yemeği

Boğaz’ın doyumsuz manzarası ile 
yemyeşil ağaçların buluştuğu Bey-
koz Sahil, tüm Adalar’ı ayaklarını-
za getiren Dragos, İstanbul’un saklı 
sekizinci tepesi Gözdağı, hoş ko-
kulu çam ağaçlarının boylu boyun-
ca uzandığı Fethipaşa, tarihi doku-
suyla Çamlıca, İstanbul’un huzura 
açılan kapısı Florya, meltem rüz-
garlarının dalga seslerine karıştı-
ğı Arnavutköy, gün ışıklarının üze-
rinde parıldadığı Haliç ve diğer tüm 
Sosyal Tesisler… İstanbul’un en güzel 
semtlerinde hizmet veren İBB Sos-
yal Tesisleri, Ramazan ayı boyunca 
ödüllü aşçıların ellerinden çıkan Os-
manlı ve Türk mutfağına has seçkin 
lezzetleriyle iftar sofralarını ziyafe-
te dönüştürüyor.

Gruplar için lezzetli sunumlar

Sosyal Tesislerin açık ve kapalı sa-
lonlarında Ramazan ayı boyunca 
gruplara özel geleneksel lezzetler 
özenle sunuluyor. Türk mutfağının 
en seçkin lezzetlerini, bütçeye uy-
gun fiyatlarla sunan Sosyal Tesisler 
için 444 10 34 numaralı telefon ara-
cılığıyla rezervasyon yaptırılabiliyor.

Bolluk ve bereketin, sevgi ve dost-
luğun sembolü zengin iftar sofrala-
rı, Ramazan ayı boyunca İBB Sosyal 
Tesisleri’nde misafirlerini bekliyor.

RAMAZAN
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Ramazan ayı manevi hazzın yanı sıra 
ailemiz ve sevdiklerimizle bir arada 
olma imkanı yakaladığımız iftar sof-
raları ile de başka bir anlam kaza-
nıyor. Sevgiyle ve neşe içinde otu-
rulan iftar sofraları, birkaç noktaya 
özen gösterildiği takdirde alınan ki-
lolarla pişmanlığa dönüşmesinin ak-
sine mutlu ve huzurlu bir Ramazan 
yaşamamızı sağlayabilir. Ramazan 
ayında nasıl beslenilmesi gerektiği 
hususunda özellikle dikkat edilme-
si gereken iki temel konu olduğuna 
dikkat çeken Toplum Sağlığı Uzmanı 

Sibel Güngör, “Bunlardan ilki oruç tu-
tarken dengeli ve doğru beslenmek. 
İkincisi de Ramazan ayını kilo alma-
dan geçirebilmek” diyor.

Kademeli Olarak Yiyelim
Yaptığımız en büyük hatalardan bi-
rinin orucu açar açmaz tek seferde 
ve çok çeşitli yemeğin hızlıca yen-
mesi olduğunu söyleyen ve Rama-
zan’da alınan kiloları da buna bağla-
yan Sibel Güngör, “Kendini saatlerce 
dinlenmeye alan mide, tekrar yemek 
geldiği zaman hemen çalışmaya ve 
metabolizmayı da çalıştırmaya baş-
lar. Ancak bir anda mideyi doldurdu-
ğumuzda verimli çalışamaz hale gelir 
ve metabolizma yavaşlar. Bunun ye-
rine iftar iki kademeli olarak yapıla-
bilir. Birinci kademede kahvaltılık ve 
çorba gibi sade besinler tüketilebi-
lir. Biraz ara verilerek ikinci kademe-
de iftar yemeği uzun süreye yaya-
rak ve yavaş yavaş yenilebilir. Yavaş 
yemek metabolizmayı hızlandırarak 
vücudun yağ depolamasını engel-
lerken psikolojik olarak da vücuda 
iyi gelir. Beyni rahatlatır ve beynin 
vücuda doyma hissini gönderme-
sini sağlar. Böylelikle daha az yiye-
rek doyma hissine varabiliriz” öne-
risinde bulunuyor.

Sahuru Es Geçmeyelim
Oruç tutarken yapılan diğer bir bes-
lenme hatasınınsa sahuru es geç-
mek veya çok fazla ama vücut için 
faydasız yemekler tüketilmesi oldu-
ğunu söyleyen Güngör, “Oruç tutan-
lar için en önemli öğün olan sahur 
mümkünse hiç atlanmamalı. Sahur-
da yeterli protein, karbonhidrat ve 
bol sıvı almak çok önemli. Maalesef 
bol çay içmek vücuda bol sıvı alımı-
nı sağlamıyor. Bu nedenle bolca su 
ve ev yapımı şekersiz veya hafif şe-
kerli komposto tüketimini arttırma-
lıyız. Bununla birlikte sahurda vücu-
du enerji ve tokluk açısından uzun 
sure idare edebilecek doğru besin-
leri seçmek çok önemli” şeklinde 
konuşuyor.

Şeker Tüketimine Dikkat Edelim
Ramazan ayı boyunca en çok dikkat 
edilmesi gerekenlerin başında tatlı 
ve şeker tüketimi olduğunu özellikle 
vurgulayan Güngör, “Tatlılar, özellikle 
davet sofralarının vazgeçilmezleri-
dir. Kilomuzu ve sağlığımızı korumak 
istiyorsak tatlı seçerken un içerme-
yen, az şuruplu olan, sütlü ve hafif 
şekerli tatlıları seçmeye dikkat et-
meliyiz” diyor.

BU RAMAZAN KİLO ALMAYALIM
İftar ve sahur yaparken basit birkaç kuralı uygulayarak Ramazan ayını kilo olmadan sağlıklı 
bir şekilde geçirmenin hiç de zor olmadığını belirten Toplum Sağlığı Uzmanı Sibel Güngör; 
“İftarımızı iki kademeli olarak yaptığımızda daha az yiyerek doyma hissine varabiliriz” diyor.

RÖPORTAJ: RAMAZAN'DA SAĞLIK 

Güngör, sağlıklı bir beslenme için sahurda ve iftarda tüketebilecek 
besinleri ise şöyle sıralıyor;

Yumurta: Yumurta tok tutan, mide-
yi yormayan, yüksek proteinli ve çok 
faydalı bir besin olduğu için sahurda 
rahatlıkla tüketilebilir.

Yoğurt ve Yoğurtlu Yemekler: Yoğurt, 
kefir ve ayran doğal prebiyotikler-
dir. Yoğurtlu çorbalar (yayla çorba-
sı, soğuk buğday çorbası, ayran aşı 
vb.) hem çok besleyici hem de sağ-
lıklı olmasının yanında tok tutucudur. 
Bol bol yoğurt ve yoğurtla hazırlanan 
yemekler tercih edilmelidir.

Kompostolar: Hem sahurda hem if-
tarda bol bol komposto içmek sıvı alı-
mınızı artıracaktır. Kuru ve taze mey-
velerle, şeker eklemeden hazırlanan 
kompostolardan bol bol tüketilmelidir.

Sıcak ve Soğuk Çorbalar: Sebzeli, 
baklagilli, buğdaylı, yoğurtlu çorba-
lar sıvı alımınızı arttırırken aynı za-
manda uzun sindirim sistemini de 
gün içinde dengeler.

Kuru Meyveler: Hurma, kuru kayısı, 
kuru erik gibi meyveler hem tatlı ihti-
yacını giderir hem de özellikle sahur-
da tüketildiğinde gün içinde şekerin 
dengelenmesini destekler.

Bol Sulu ve Sebzeli Yemekler: Özellik-
le iftarda et yemeklerini, sulu yemek 
ve bol sebzeli yemek olarak tercih et-
mek daha faydalıdır. Sindirim siste-
mini dengeleyerek daha dengeli ye-
menizi sağlar.

Doğal Glutensiz Karbonhidratlar: İf-
tar yemeklerinde doğal, glutensiz olan, 
aynı zamanda tok tutucu olan kara-
buğday, siyes bulguru (düşük gluten-
lidir) kinoa gibi tahıllardan da fayda-
lanılabilir.

Kahvaltılık ve Yeşillik: Sahurda az 
tuzlu peynir, zeytin gibi temel kahval-
tılıkları yemek vücuda iyi gelir. Mut-
laka yanında sebze ve yeşillik yeme-
ye özen gösterilmelidir. Çiğ sebze ve 
yeşillikler gün içinde vücudun sebze 
lifi alarak daha iyi çalışmasını sağ-
lar. Aynı zamanda demir ve C vita-
mini vererek daha enerjik hissetme-
nizi sağlar.

Sağlıklı Karbonhidratlar: Un ve unlu 
gıdalar sahurda karnınız tok yatma-
nızı sağlayacak fakat bu tokluk his-
si uzun sürmeyecektir. Aksine daha 
çabuk acıkmanıza neden olacaktır. 
Haşlanmış patates, tam buğdaylı ve 
tam tahıllı un ile yapılan yemekler, 
taze ve kuru meyvelerle sütlü-yo-
ğurtlu yulaf, buğdaylı, karabuğdaylı 
çorbalar ve yemekler sizi daha uzun 
süre tok tutar.
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MARLENKA
Malzemeler

Kek İçin;
100 gram şeker
1 su bardağı un
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı bal
1 paket kabartma tozu

Kondanse Süt İçin;
600 gram süt (yağlı)
1 su bardağı toz şeker

Krema İçin;
300 gram kondanse süt
3 adet yumurta
2 çorba kaşığı bal
2 yemek kaşığı tereyağı

Süslemek İçin;
1 su bardağı fındık tozu

Kekin Hazırlanışı
İlk olarak yumurtalar ve toz şeker iyi-
ce çırpılarak yumurtaların kabarma-
sı sağlanır.  Ocağın üzerine alınan içi 
su dolu tencereye ısıya dayanıklı bir 
kap yerleştirilir ve tereyağı bu kap 

Aldığı 3 yıllık çıraklık eğitiminin ar-
dından 1992 yılında pastacı olarak 
meslek hayatına başlayan Mehmet 
Ceneran, pek çok özel restoran ve iş-
letmede görev aldı. 2006 yılında İBB 
bünyesinde pastane şefi olarak göre-
ve getirilen Ceneran, halen aynı göre-
vini sürdürmektedir. Meslek yaşantısı 
boyunca birçok başarıya imza atan şef, 
katıldığı Uluslarası Gastronomi Yarış-
maları’nda “Restoran Tatlı Tabağı” ka-
tegorisinde İBB’ye iki gümüş ve bir al-
tın madalya kazandırmıştır. Evli ve iki 
çocuk basası olan Ceneran, 1979 yılı 
Malatya doğumludur.

RAMAZAN TATLILARI

içerisinde kısık ateşte benmari usu-
lü eritilir. Tencere hala ocaktayken 
un ve kabartma tozu dışındaki tüm 
malzemeler de tereyağına eklenerek 
homojen bir karışım elde edilinceye 
kadar karıştırılır. Daha önce şekerle 
çırpılan yumurtalar da ilave edilerek 
karışım ilk hacminin iki katına ulaşın-
caya kadar mikser yardımıyla çırpıl-
maya devam edilir. Tencere ocaktan 
alındıktan sonra un ve kabartma tozu 
eklenerek tahta kaşık yardımıyla faz-
la çırpmadan kek hamuru hazırlanır.

Kat kat bir pasta olacağı için her katı 
ayrı pişirmek en kolay yöntem ola-
caktır. Yağlı kağıt serilmiş fırın tep-
sisine yaklaşık 1,5 kepçe kadar kek 
hamuru dökülerek eşit ve ince bir ta-
baka halinde yayılır. Önceden ısıtılmış 
165 derecelik fırında 5-6 dakika ka-
dar pişirilir. Bu işlem hamur bitince-
ye dek 7-8 defa tekrarlanır. Pişirilen 
kekler yuvarlak bir kalıp yardımı ile 
düzgünce kesilerek katların hazırlı-
ğı tamamlanır.

Kondanse Sütün Hazırlanışı
Süt, orta ateşte ve her taşımda üze-
rinde biriken kaymak alınmak sure-
tiyle yaklaşık 2 saat kadar pişirilir. Süt 
miktarı azaldıkça taşım süresi kısala-
caktır. Pişirme işlemine 300 gr. (yak-
laşık 1,5 su bardağı) süt kalıncaya dek 
devam edilir. Ocaktan alınan süt, ince 
delikli bir süzgeç yardımı ile süzülür. 
Daha sonra içerisine toz şeker ilave 
edilerek yeniden ocağa alınan süt bir 
taşım kaynatılır ve soğumaya bırakılır.

Kremanın Hazırlanışı
Tereyağı eritilir ve soğumaya bırakı-
lır. Diğer malzemeler ayrı bir kapta 
çırpıldıktan sonra tereyağı da ekle-
nerek çırpmaya devam edilir. Krema 
kıvam aldığında soğuması için buz-
dolabına kaldırılır.

Pastanın Hazırlanışı
Daha önce hazırlanan kek katlarından 
biri ince bir tabaka krema ile kaplanır 
ve üzerine ince çekilmiş fındık ilave 
edilir. Diğer katlara da aynı işlem uy-
gulanır ve son kata da krema sürüp 
fındık serpilerek tamamlanan pasta, 
buzdolabına kaldırılarak 2 saat ka-
dar bekletilir. 

RAMAZAN TATLILARI
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KARAMELLİ BROWNİ
Malzemeler
4 adet yumurta
100 gram kuvertür çikolata
Yarım paket (125 gram) margarin
Yarım su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
Yarım su bardağı kırık ceviz

Karamel Sos İçin; 
1 su bardağı sıvı krema
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su

Karamel Sos Hazırlanışı
Su ve şeker, kalın tabanlı bir tavada 
orta ateşte kaynatılır. Su buharlaşıp 
şeker kahverengini alınca altı kısıla-
rak krema ilave edilir. Hazırlanan ka-
ramel sos ocaktan alınarak ısıya da-
yanıklı bir kaba aktarılır.

Browni Kekin Hazırlanışı
Margarin bir kaba alınarak kısık ateş-
te erimesi sağlanır. Ardından çikola-
ta da aynı kaba alınır ve karıştırıla-
rak çikolatanın da erimesi sağlanır. 
Karıştırmaya devam edilirken önce 
toz şeker ardından da yumurtalar tek 
tek karışıma ilave edilir. Diğer malze-
melerin de eklenmesiyle hazır hale 
gelen kek hamuru, minik kek kalıp-
larına pay edilerek 160 derecede 15 
dakika kadar pişirilir. Kekler soğu-
yunca üzerine karamel sos döküle-
rek servis edilir.

RAMAZAN TATLILARI

ŞEFİN SPESİYELİ
Malzemeler 

Sütlü Dondurma Topları İçin;
Yarım litre manda sütü
1 su bardağı sıvı krema
Yarım su bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı sahlep

Hazırlanışı
Bütün malzeme bir tencerede karış-
tırılarak kısık ateşte yaklaşık 30 da-
kika kadar kaynatılır. Benmari usulü 
soğutulan sıvı karışım derin bir don-
durma kabına alınarak bir gece bo-
yunca derin dondurucuda dinlen-
dirilir.

Portakallı Çikolatalı Kareler İçin; 

Malzemeler 
1 su bardağı sıvı krema
2 su bardağı portakal suyu
100 gram kuvertür çikolata
Yarım su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı sahlep

Hazırlanışı 
Portakal suyu, toz şeker ve sahlep bir 
tencerede karıştırılarak kısık ateşte 
15 dakika kadar kaynatılır. Ocaktan 
alınan karışım, yağlı kağıt serili fırın 
tepsisine yayılır. Bir tencereye alınan 
sıvı kremayı ısıtılır ve kuvertür çiko-
lata da eklenerek erimesi sağlanır. 
Elde edilen karışım da aynı tepsinin 
üzerine yayılır. Tepsi derin donduru-
cuya kaldırılarak bir gece bekletilir. 
Dondurucudan çıkartılarak kare şek-
linde kesilen tatlı, daha önceden ha-
zırlanan sütlü dondurma topları ile 
birlikte servis edilir. 

RAMAZAN TATLILARI
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PORTAKALLI MUS 
ŞOKOLA
Malzemeler

Çikolata katı için;
2 su bardağı çırpılmış krema
100 gram bitter kuvertür çikolata
1 su bardağı fındık tozu

Çikolata Katının Hazırlanışı
Benmari usulü eritilen çikolata-
ya çırpılmış krema ve fındık tozu 
eklenerek iyice karıştırılır. Sili-
kon kek kalıplarına doldurularak 
2 saat kadar derin dondurucu-
da bekletilir.

Portakallı kat için;
2 su bardağı portakal suyu
1 su bardağı toz şeker 
2 yemek kaşığı toz jöle

Hazırlanışı
Portakal suyu ve toz şeker bir ka-
bın içerisinde karıştırılarak 1/3’ü 
buharlaşıncaya kadar kaynatılır. 
Ocaktan aldıktan sonra toz jöle 
eklenerek iyice karıştırılır. Ben-
mari usulüyle soğuması sağlana-
rak slikon kek kalıplarına pay edi-
lir ve derin dondurucuda 2 saat 
kadar bekletilir.

Ayrı ayrı hazırlana portakallı kat 
ve çikolatalı kat tamamen dondu-
ğunda kalıplardan çıkartılıp uygun 
şekilde birleştirilerek servis edilir. 

RAMAZAN TATLILARI

KAYISILI MUHALLEBİ
Malzemeler
1 adet yumurta
10 adet kuru kayısı
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı un
1 çay kaşığı vanilya

Hazırlanışı
Süt, şeker, yumurta, un ve vanilya bir 
kapta çırpılır. Karışım süzgeçten ge-
çirilerek kısık ateşte kaynatılır. Daha 
önceden ılık suda bekletilerek yumu-
şaması sağlanan kayısılar dörde bö-
lünerek muhallebiye katılır. 5 dakika 
daha kaynatıldıktan sonra kaselere 
pay edilir ve ılınınca dolaba kaldırılır. 
2 saat kadar buzdolabında dinlendi-
rildikten sonra isteğe göre süslene-
rek servis edilir. 

YAZ RÜYASI
Malzemeler
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı kırık ceviz
2 yemek kasığı kakao
1 çay kaşığı kabartma tozu

Süslemek için;
10 adet çilek
8 top sade dondurma
1 su bardağı çırpılmış süt kreması

Hazırlanışı
Tereyağı benmari usulü eritilir. Önce 
şeker ve yumurtalar ardından da di-
ğer malzemeler ilave edilerek iyice 
çırpılır. Karışım, 5 kişilik bir pasta 
çemberine boşaltılarak 175 dere-
cede 6 dakika pişirilir.

Soğuyan kek; krema, çilek ve don-
durma ile isteğe göre süslenir. 

RAMAZAN TATLILARI
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2023 HEDEFLERİNİN 
MİHENK TAŞI;
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir armağan...

Tamamlandığında dünyanın en büyük köprüsü 
olması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli 

Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde atıldı.

MEGA PROJELER

Asya ile Avrupa'yı 6. Kez Birbirine 
Bağlayacak 

Dünyanın en uzun asma köprüsü 
olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
temeli atıldı. Cumhuriyetin 100. yılı 
olan 2023’te tamamlanarak açıl-
ması planlanan köprünün yanı sıra 
proje kapsamında 354 kilometre-
lik otoyolda 31 viyadük, 5 tünel, 30 
köprülü kavşakla 143 alt ve üst ge-
çit inşa edilecek.

Dünyanın En Uzun Asma Köprüsü 
Olacak...

Ayakları arasındaki 2.023 metre 
açıklık ile dünyanın en uzun asma 
köprüsü olarak inşa edilecek Çanak-
kale 1915 Köprüsü’nün tabliyelerinin 
36 metre genişlikte ve 5 metre yük-
seklikte olması planlanıyor. Boyu 3 
bin 869 metre olacak olan köprü-
nün ayakları deniz içine inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lap-
seki tarafındaki yaklaşım viyadü-
ğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki 
yaklaşım viyadüğü ise 900 metre 
uzunluğunda olacak. Yap-işlet-dev-
ret modeli kapsamında ihale edile-
cek olan köprü için 10 milyar 354 
milyon 576 bin 202 lira harcanacak.

Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına 
inşa edilecek köprü ayrıca Çanak-
kale Boğazı’nın ilk, Marmara Bölge-
si’nin 5. asma köprüsü olma özelli-
ğini taşıyor. 

Köprü depreme ve şiddetli rüzga-
ra da dayanıklı olarak inşa edilecek. 
Üçü gidiş, üçü de geliş olmak üzere 
köprüde 6 şerit yol bulunacak. Ça-
nakkale 1915 Köprüsü'nün içinde 
yer alacağı İstanbul Silivri ile Balıke-
sir Savaştepe arasındaki otoyol ise 
354 kilometre uzunluğunda olacak. 
Bu otoyol Gebze - İzmir Otobanı'na 
bağlanmış olacak.

II. Abdülhamid’in rüyasıydı
1915 Çanakkale Köprüsü 138 yıl 
önce gündeme gelmişti. Joseph 
Isella isimli bir mühendis  bölgede 
yaptığı saha araştırmaları sonuçla-
rını 22 Şubat 1879 tarihinde II. Ab-
dülhamid'e sunmuştu.

tabliye: Köprü yapımında ilk olarak yerleştirilen ve köprüyü oluşruran bölüm.

http://www.ahaber.com.tr/index/1915-canakkale-koprusu
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UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ!
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki 

en zor demokrasi savaşının adıdır 15 Temmuz… 
Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen bu vahim 

olayı; Çanakkale ruhuyla göğsünü tanklara, mermilere 
siper ederek bir ''Demokrasi Zaferi''ne dönüştüren aziz 

şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.
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Bütün çocuklar güzeldir, bütün çocuklar masumdur. Ama biraz yaramaz, 
ama biraz huysuz, ama biraz haylazdır bütün çocuklar. Ama biraz kırılgan, 

ama biraz ürkek, ama biraz savunmasızdır bütün çocuklar. Hiçbir çocuğun 
gözündeki umut ve yüzündeki gülümsemenin kaybolmaması dileğiyle…

Fotoğraflar: Emir BOZKURT

Çocukça Yüzler



4342 FOTOĞRAFÇI GÖZÜYLE

◢Güneşin kızılı vurmuş yüzüne… Üzüntülerinin ömrüde sabun köpüğününki kadar olsun çocuk…

◢Gölgelenmiş iki masum yüz. Sanki yaramazlık yapmış da az önce azar işitmiş…

FOTOĞRAFÇI GÖZÜYLE

◢Renklerin ahengi gül olup açmış bir çocuğun yüzünde; sıcacık gülümsemesiyle…

◢Gizleyecek bir yüzleri yoktur; çünkü masumdur bütün çocuklar.



4544 FOTOĞRAFÇI GÖZÜYLE

◢Sınırlar, teller engel değil hayallere, yüzler dönükse sonsuz göğe…

◢Yüzünü avucunda tuttuğu güvercine dönmüş, tüm dünya için barış istiyor bir çocuk…

FOTOĞRAFÇI GÖZÜYLE

◢Tüm sevimliliğini takınmış yüzüne çocuk, çirkinlikleri kovalamayı iş edinmiş kendine…

◢Bütün dayatmalara inat buram buram folklor sinmiş yüzüne gözüne…  
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ŞEYH ZAYED CAMİİ / ABU DABİ
Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Abu Dabi’de bulunan Şeyh Zayed Camii, ziyaretçilerini İslam’ın 
altın çağına götürüyor. Cami 1988 yılında uluslararası bir tasarım yarışması sonucunda Su-
riyeli mimar Yousef Abdelky tarafından tasarlanmıştır. 40 bin 960 kişilik olan ve Büyük Ca-
mii olarak da bilinen ibadethanede dünyanın en büyük el dokuma halısı bulunmaktadır. İranlı 
sanatçı Ali haliqi’nin tasarladığı halıda tam 2 milyon 268 bin ilmik vardır. Türkiye’den getirilen 
İznik çinileri ile süslü ibadethanede aynı zamanda Şeyh Zayed Bin Sultan El Nahayan’ın anıt-
mezarı bulunmaktadır. Şeyh Zayed Camii’de farklı boyutta 82 kubbe bulunur. Bu kubbeler Pa-
kistan’da bulunan Badshahi Camii’den esinlenerek tasarlanmıştır. 1.048 kolon tarafından ta-
şınan caminin dört köşesinde birer minare bulunuyor.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

MANEVİYATIN EŞSİZ 
MEKANLARI

Dünyanın dört bir köşesinden, gerek mimari dokusu 
gerekse maneviyatıyla insanların içine huzur dolduran 

birbirinden güzel camileri, sizler için derledik.



4948

SULTAN ÖMER ALİ SEYFEDDİN CAMİİ / BRUNEİ
Brunei Sultanlığı’nın başkenti Bandar Seri Begawan’da 1958 yılın-
da inşa edilen cami aynı zamanda Asya Pasifik bölgesindeki göze 
çarpan modern İslam mimarisinin örneklerinden biridir. Sultanlığın 
başlıca turist çeken yapısı olan ve Brunei Nehri üzerinde oluşturul-
muş yapay lagün kenarına inşa edilen cami İtalyan mimari özellikle-
rini taşımaktadır.

ASR HASSANİL BOLKİAH CAMİİ / BRUNEİ
Malezya’ya komşu olan Brunei Sultanlığı’nda bulunan Jame Asr Hassa-
nil Bolkiah Camii İslam mimarisinin en seçkin örneklerinden. Yapımına 
1992 yılında başlanan ve 1994 yılında bu büyük ve güzel yapı ibadete 
açılmıştır. Caminin toplamda 24 adet altın rengi kubbesi bulunmak-
tadır. Büyük havuzlarla ve birbirinden güzel çiçeklerle süslenmiş olan 
geniş avlularının görünümünün son derece dinlendirici ve iç açıcıdır.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

http://www.islamalimi.com/islam/
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KUL ŞERİF CAMİİ / TATARİSTAN
“Kazan’ın incisi” sayılan Kul Şerif Ca-
mii, kubbeleri ve kar beyazı görüntü-
süyle simge eserlerdendir. Bir yan-
dan klasik Osmanlı tarzından, diğer 
yandan Avrupa Gotik mimarisinden 
esintiler taşısa da, ortaya çıkan eser 
eşsiz ve kendine hastır. Caminin ori-
jinali 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Adını, 
Tatar tarihinde önemli yeri olan devlet 
adamı, Kazan Hanlığı imamı, şair, kı-
sacası büyük Tatar aydını Kul Şerif’ten 
almıştır. Kul Şerif, Korkunç İvan’ın Ka-
zan’a saldırısı sırasında hanlığı savu-
nurken hayatını kaybetmiştir. Cami 
de yine Korkunç İvan’ın emriyle yıkıl-
mıştır. Bugünkü muhteşem cami ise 
1996’da inşa edilmeye başlanmış ve 
2005’te tamamlanmıştır. Caminin ke-
narlarında 55’er metre yükseklikte 4 
ana minare ve dekoratif 2 küçük mi-
nare bulunmaktadır.

KRİSTAL CAMİİ /MALEZYA
Malezya’da Kuala Terengganu’da bu-
lunan Kristal Camii, modern İslam 
mimarisi ve çevre düzenlemesinin 
en güzel örneklerinden biridir. Yapı-
mında cam, metal ve ayrıca kristal 
malzemeler kullanıldığından dolayı, 
Kristal Camii adını alan bu cami, gör-
kemli yapısıyla dikkat çekmektedir.

Wan Man Adası üzerinde bulunan 
İslamic Heritage Park içerisinde yer 
alan Kristal Camii’nin akşamları ışık 
saçan görüntüsü de muhteşemdir. 
Nehir kenarı üzerinde konumlandı-
rılmış olan Kristal Camii, Malezya’ya 
gelen turistlerin görmekten ve ince-
lemekten en çok zevk aldığı yapıla-
rın başında gelmektedir.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
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PUTRA CAMİİ / MALEZYA
Putra Camii’nin en belirgin özel-
liği işlemeleriyle kendine hayran 
bırakan büyük ve küçük pembe 
kubbeleridir. Öyle ki, bu özelli-
ğinden dolayı Putra Camii, ülke-
de pembe cami olarak da nam 
salmıştır.

Putra Camii’nin duvarlarında 
ağırlıklı olarak cam malzeme-
lerin yanı sıra, gül işlemeleri ve 
mermer oymalar büyüleyici bir 
güzelliğe sahiptir. Caminin kub-

besi için kullanılan malzeme ise 
pembe granittir. Bunun yanı sıra, 
Putra Camii'nin avlusu birbirin-
den güzel süslemeli havuzlar ve 
sütunlardan oluşturulmuştur. 15 
bin kişilik caminin çarpıcı mina-
resinde Bağdat’taki Şeyh Ömer 
Camii'nin tasarımından etkilen-
miştir. Bu minare 116 metre yük-
sekliğiyle bölgedeki en yüksek 
minarelerden birisidir ve İslam’ın 
beş şartını temsil eden beş katı 
bulunmaktadır.

KRAL 2. HASAN CAMİİ / FAS
Okyanus kıyısında Kazablan-
ka'nın en önemli yapısı 2. Ha-
san Camii, Mekke'den sonra 
dünyanın en büyük camisi-
dir. Kral 2. Hasan ın bir rüya-
sı üzerine yapımına başlanan 
bu muhteşem cami, kralın rü-
yasına uygun şekilde İslam'ın 
en batıdaki simgesi olarak At-
lantik kıyısında denizin doldu-
rulmasıyla elde edilen bir alan 
üzerine inşa edilmiştir. Fransız 
mimar Michel Pinseau tarafın-
dan tasarlanan ve Bouygues 
tarafından inşa edilen caminin 
minaresi tam 210 metre yük-
sekliğindedir. Aynı anda 100 bin 
kişinin namaz kılabildiği ve çok 
ince bir işçiliğin ürünü olan ca-
minin üzeri, açılabilir konum-
da inşa edilmiş. İki katlı cami 
Fas’ın karakteristik özellikle-
rini ve Emevi etkilerini birlikte 
barındırmaktadır.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
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Hilye-i Şerif ve 
Tesbih Müzesi

Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi, Hz. Peygamber'in (s.a.v) fiziksel 
özellikleri, güzel ahlakı, tavrı ve hareketlerinin yazılı anlatıldığı 

Hilye-i Şerif'in en nadide eserleri ile hem gözlere hem de gönüllere 
dokunan dua tanesi tesbihleri 15 küçük adasında ağırlıyor.
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Dünyaca ünlü hattatların  
en güzel eserleri
Hz. Muhammed’in (s.a.v) fiziksel 
özelliklerini, güzel ahlakını, tavırla-
rını ve davranışlarını yazılı olarak an-
latan Hilye-i Şerif‘in en özel eserle-
rini ziyaretçilerle buluşturan Hilye-i 
Şerif ve Tesbih Müzesi, yalnızca Tür-
kiye’de değil, dünyada da bir ilk olma 
özelliğine sahip. Türk sanatkârların 
yanı sıra İran, Irak, Mısır, Afganistan 
gibi İslam coğrafyasından hayat-
ta olan hattatların levhaları ile Os-
manlı-Cumhuriyet dönemi karma-
sından oluşan 500’e yakın tesbihin 
sergilendiği müze, koleksiyona yeni 
eserler katarak sanatkâr yelpazesi-
ni her geçen gün daha da genişlet-
me çabası taşıyor. 

Arapça bir kelime olan ve “süs, ziy-
net, cevher, güzel sıfatlar, güzel yüz” 
gibi anlamlar taşıyan hilye; peygam-
ber efendimizin fiziksel özelliklerini, 
karakterini, insani ve ahlaki nitelik-
lerini, tavır ve hareketlerini kelam-
larla anlatan bir süsleme sanatıdır. 
Hilye-i şerîf, hilye-i saadet ve hil-

ye-i nebevî gibi isimlerle de anılır. 
Rivayete göre, hastalığı sırasında 
kızı Hz. Fatıma’nın, bir daha yüzünü 
göremeyeceği endişesini dile getir-
mesi üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.), 
damadı Hz. Ali’den kendisini anlatan 
sözcükleri kaleme almasını ister. Hz. 
Ali’den sonra da pek çok sahabe yine 
Peygamber Efendimizin güzellikleri-
ni anlatan metinler kaleme alsa da 
hadis kitaplarında geçen ve İslam 
âlemi tarafından en fazla kabul gö-
ren tasvir Hz. Ali’ninkidir. 

Hafız Osman ile yeni bir boyut 
kazanıyor
Önceleri, güç ve manevi huzura er-
mek isteyen müminler tarafından bir 
saygı göstergesi olarak göğüs cebin-
de taşınmak üzere nesih hattıyla ya-
zılan hilye metinleri, ilk defa 17. yüz-
yılın en meşhur hattatı Hafız Osman 
tarafından levha şeklinde yazılmıştır. 
Hat sanatının görselliği ile göze, içe-
riği ile gönüllere hitap eden bu metin, 
zaman içinde edebi bir form kazana-
rak klasikleşen bir süsleme sanatına 
dönüşmüştür. Hafız Osman tarafın-

dan yazılan klasik levhalar dört bö-
lümden oluşur. Baş makama “Bes-
mele” yazılır. Göbek diye adlandırılan 
orta bölümün dört köşesine halife-
lerin isimleri veya lakapları eklenir-
ken, Hz. Ali’den gelen metin ortada 
yer alır. Hilyenin bir diğer bölümü-
ne de kuşak adı verilir. Burada Pey-
gamber Efendimiz ile ilgili bir ayete 
yer verilirken, etek kısmında metin 
devam eder. Metnin en altına da ge-
nellikle ketebe atılır.

Çağdaş hat sanatçılarının eselerinin 
sergilendiği Hilye-i Şerif ve Tesbih 
Müzesi’ndeki hilyelerin her biri öz-
gün ve tek eser olma özelliğini taşı-
yor. Üretilen her bir parça, Hz. Ali’den 
gelen metnin aynı kalması şartıyla 
sanatçının kendi zevk ve kabiliyetini 
yansıtıyor. Eserler tasarımları, kom-
pozisyonları, levha ebatları, tezhiple-
ri ve yazı çeşitliliğiyle göz doldurur-
ken dünyanın en büyük ebatlı hilye-i 
şeriflerinden Erzurumlu Muhammet 
Fuat Hoca ile Cevat Huran’a ait iki 
tablo, koleksiyonun en değerli par-
çaları arasında yer alıyor.

Parmakların ucundaki huzur damlaları tesbihler ile gönülleri dolduran peygamber aşkının hüsn-i hat sanatı 
ile vücut bulduğu hilye-i şeriflerden oluşan seçme eserler, 2016 yılının Ocak ayından bu yana İstanbul 
Sanat ve Medeniyet Vakfı Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi’nde sergileniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce, 
İstanbul Süleymaniye'deki Siyavuş Paşa Medresesi’nde oluşturulan müzede, İstanbul Sanat ve Medeniyet 
Vakfı Başkanı Mehmet Çebi’nin koleksiyonundan parçalar tüm ihtişam ve güzellikleriyle sergileniyor.
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Parmakların ucundaki huzur 
damlaları
Arapça “Sübha” kökünden gelen ve 
bir sayma aracı olan tesbih, kaynak-
lara göre ilk olarak Hindu inanışında 
görülür. Hemen hemen tüm dinler-
de ibadetin bir parçası olan tesbih, 
İslam dininde de Hazreti Peygam-
ber’in (s.a.v.) namazdan sonra üm-
metine 33’er kez Sübhânallah (Allah’ı 
tüm noksanlıklardan tenzih ederim), 
Elhamdülillah (Allah’a şükür), Allahu 
Ekber (Allah en büyüktür) zikrini öğüt-
lemesiyle kendisine özel bir yer bulu-
yor. Hak Teala hazretlerini tenzih ve 
takdis etmede (O'nun  her türlü ku-
sur ve noksan sıfatlardan yoksun ol-
duğunu dile getirmek) önceleri par-
maklar kullanılırken zamanla ashabın 
iplere attıkları düğümler, küçük çakıl 
taşları, zeytin veya hurma çekirdek-
leri birer sayma aracına dönüşüyor. 

Has ismi Sübhânallah olan tesbihat 
çok eski olmasına rağmen tesbihteki 
estetik gelişmeler 14 ve 15. yüzyıllar-
da yaşanıyor. İmame imama, habblar 
yani taneler de bir imamın arkasında 
namaz için saf tutan müminlere işa-
ret ederken, imam ve cemaatin birbi-
ri ardına sıralanması tesbihte sanat-
sal yaklaşımı başlatıyor. 

İnciden mercana fildişinden 
kaplumbağaya…  
Müzede; abanoz, gül ağacı gibi çeşitli 
ağaçlardan yapılmış tesbihlerin yanı 
sıra, damla- sıkma kehribar, kemik, 
mercan, bağa, inci, gümüş ve de-
ğerli taşlara kadar çeşitli malzeme-
ler kullanılarak üretilmiş, Osmanlı ve 
Cumhuriyet Dönemi'ne ait tamamı el 
işçiliği tesbihleri görmek mümkün. 
Müzenin en ilgi çekici parçalarından 
biri kıymetli taşlarla süslenmiş, üze-

rinde resim, hat ve her bir tanesinde 
bir Osmanlı padişahının portresi; arka 
tarafında ise o padişahın tuğrası bu-
lunan, tesbih oluyor.

Müzede sergilenen tesbihler arasın-
da dikkat çeken bir başka parça ise 
orijinali Topkapı Sarayı arşivlerinde 
kayıtlı olan ve Kanuni Sultan Süley-
man’ın oğlu II. Selim’e (Sarı Selim) 
ait mercan tesbihin birebir uyarla-
ması. Günümüz tesbih sanatkarla-
rından Zekai Şenyurt’un parmakla-
rından dökülen bu eser, görenlerin 
hem gözlerine hem de gönüllerine 
dokunuyor. 

Ziyaretçilerinin ücretsiz gezebile-
ceği Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi, 
Salı günü hariç haftanın her günü 
saat 10.00 ile 17.00 arasında ziya-
ret edilebilir.

6160 HİLYE-İ ŞERİF VE TESBİH MÜZESİ HİLYE VE TESBİH MÜZESİ



63İSTANBUL'UN DEĞERLERİ

Üsküdar Meydanı’nda vapurdan inenlerin gözüne ilk çarpan 
Mimar Sinan’ın eşsiz eserlerinden Kanuni Sultan Süleyman Han ve 
Hürrem Sultan’ın kızı, Veziriazam Rüstem Paşa’nın eşi Mihrimah 

Sultan’ın adına yapılan camidir.

KUTSAL TOPRAKLARIN İLK MENZİLİ

Mihrimah Sultan Camii 
Nam-ı Diğer İskele Camii
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Bir zamanlar hac kafilelerinin, sür-
re alaylarının ilk menzili olan İske-
le Camii adını da taşıyan Mihrimah 
Sultan Camii Mimar, Sinan’ın erken 
dönem eserlerinden biridir. Tek şere-
feli iki minaresi, mukarnaslı mihrabı 
ve mermerden minberi ile klasik mi-
marinin en güçlü biçimlerini yansıtır.

Cami; 10 metre çapındaki kubbe-
sinin üç yanından yarım kubbelerle 
desteklenmiştir, ama ön cephede 
yarım kubbe yoktur. Mimar Sinan’a 
özgü çift revaklı son cemaat yeri 
Osmanlı cami mimarisine Üsküdar 

Mihrimah Sultan Camii ile girmiştir. 
İç mekandaki iki fil ayağı da Mimar 
Sinan'ın başka yapılarında olma-
yan dört yapraklı yonca biçiminde 
tasarlanmıştır.

Son cemaat bölümünü dolanan re-
vakla ayrı bir estetik görünüme ka-
vuşan yapının denize bakan tarafında, 
yirmi köşeli mermer bir şadırvan bu-
lunur. Caminin avlusu diğer tarihi ca-
milere göre önden küçüktür ama sağ 
yanda ve kıble duvarı tarafında geniş-
çe bir alanı vardır. Cami, iskele tara-
fından bakıldığında konmuş bir kartal 

silüeti gibidir. Şadırvan tarafı, avlunun 
bir kısmı son cemaat yerine ilave edi-
lerek denizden gelecek rüzgara karşı 
korunmalı şekilde yapılmıştır.

Nisan ve Mayıs aylarında Bayezid 
Yangın Kulesi'nden veya o bölgede-
ki yüksek bir noktadan Mihrimah Ca-
mii’ne doğru bakıldığında; sabah gün-
doğumunda camiinin iki minaresi 
arasından güneşin doğuşu ve ak-
şam gün batımında ise (Hicrî takvi-
me göre her ayın 14’ünde) ayın do-
ğuşu izlenebilmektedir.

İSTANBUL'UN DEĞERLERİ İSTANBUL'UN DEĞERLERİ



◢Rüstem Paşa'nın oğlu Osman Bey

◢Güneş saati
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Aynı kuleden batı ufkuna Edirnekapı 
istikâmetine doğru bakılır ise; Mihr-î 
Mah Sultan Edirnekapı Külliyesi’nde 
de, sabah ayın, akşam da güneşin 
batışı izlenebilmektedir. Onun için 
Mihr-î Mah Güneş ve Ay manasına 
gelmektedir.

Külliyenin diğer bölümlerinin birçoğu 
günümüze  malesef ulaşamamıştır. 
Külliyenin on altı odadan oluşan ve 
günümüzde sağlık merkezi olarak 
kullanılan medresesi; Mihrimah Sul-
tan’ın iki oğlu Osman Ağa’ya ve Kap-
tan-ı Derya Sinan Paşa’ya ait türbeler 
günümüze ulaşan yapılardır. 

Günümüze ulaşan külliye içindeki bir 
diğer yapıysa Sıbyan Mektebi’dir. Sıb-
yan Mektebi kubbeli bir sundurma-
dan ve bir dershaneden müteşekkil-
dir. Tabhane 1772 yılındaki yangından 
sonra yok olmuş, Külliye Hanı’nın ve 
imaretinin kalıntıları tamamıyla si-
linmiştir.

İSTANBUL'UN DEĞERLERİ
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DRONE: ÇAĞIMIZIN EN 
TEKNOLOJİK OYUNCAĞI

Dünyayı kuşbakışı görmek, uçmak insanoğlunun en güzel 
hayallerinden biridir. Belki de bu nedenle insansız hava aracı 

dronelar bu kadar yoğun ilgi görüyor.

Çıktığı ilk zamandan bu yana tekno-
lojik olarak sürekli gelişen, cebe gi-
recek kadar mini modellerinden, pro-
fesyoneller için en büyük makinalarla 
bile uçabilen modellerine kadar drone 
piyasasında inanılmaz bir rekabet söz 
konusu. Drone kullanmak artık gide-

rek daha da kolaylaşmakta. Drone ar-
tık üzerine yerleştirilmiş sensörlerle 
önündeki hiç bir engele takılmadan, 
çarpmadan istediğiniz açı ve yüksek-
likte uçurabiliyor. Yüz tanıma progra-
mı ile sizi en hızlı sporları yaparken 
dahi takip edebiliyor...

69TEKNOLOJİ
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Normalde çekimi yapmanın mümkün 
olmadığı ya da yüksek maliyetli işle-
ri artık drone ile çok kolay bir şekilde 
yakalamanız mümkün. Drone günü-
müzde çocukların ve özellikle genç-
lerin ilgi odağı olurken sadece onlar-
la çekilmiş fotoğrafların yayınlandığı 
siteler, kulüpler kurulmakta hatta ya-
rışları yapılmakta.

Hız, teknoloji, heyecan ve eğlence 
hepsi bir arada…
Drone yarışları 70’in üzerinde ülke-
de gerçekleştiriliyor. Geleceğin sporu 
olarak bakılan drone yarışlarının ya-
kın gelecekte Formula 1’ in popüle-
ritesinin önüne geçeceği öngörülü-
yor. Ülkemizde de şimdiden Türkiye 
Drone Ligi var.

12 bini kayıtlı olmak üzere 80 bin 
dron kullanıcısı olduğu tahmin edi-
len ülkemizde bu sayı her geçen 
gün artmakta. 100 TL’ ye olanı da 
var 7.000 TL’ ye profesyonel ola-
nı da. Cebinize sığan hatta bileklik 
olarak kolunuza takılan da var, eşya 
taşıyan da.

Yalnız unutmayalım ki bu işin bir de 
güvenlik nedeniyle yapılan kısıtla-
maları, uyulması gereken kuralları 
var. Türkiye’de 500 gramın üstün-
deki tüm insansız hava araçları ka-
yıt altına alınmak zorunda. Öyle her 
istediğiniz yerde çekim yapmakda 
kolay değil. Hava limanlarına yakın 
ve yüksek güvenlikli alanlarda dro-
ne kullanmak kesinlikle yasak.

TEKNOLOJİ

Drone teknolojisi sadece 
fotoğraf çekmek için değil 
farklı amaçlarla da kullanı-
lıyor. Yurt dışında kargo iş-
lerinden tutun da plajlarda 
sahil güvenlik görevine ka-
dar öyle değişik alanlarda 
kullanılıyor ki... Hava alan-
larında uçuş sonrası uçak-
ların dış kontrollerini drone 
ile yapan firmalar bile var.

Yine ilginç bir örnek;
İrlanda’ da bir çiftçi, besle-
diği koyunları otlatmak için 
çoban köpeği kullanmaktan 
vazgeçmiş. Koyunlarını dro-
ne ile havadan kontrol etme-
yi başarmış.
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Osmanlı döneminin geleneksel el sa-
natları arasında yer alan filografi, ilk 
olarak Orta Doğu’da doğmuş ve Av-
rupa’dan Uzak Doğu’ya kadar dün-
yanın dört bir yanına yayılmış bir sa-
nattır. Çivi ve tel kullanılarak yapılan 
filografi sanatı, ahşap bir zemin üze-
rine çakılmış çivilerin arasından tel-
lerin geçirilmesi ile objelere estetik 
görünüm kazandırılması işlemi ola-
rak tanımlanır. Genellikle geomet-
rik motifler tercih edilse de, son de-
rece ayrıntılı tabloların dahi filografi 
ile üretilmesi mümkündür. Hat üze-
rine işlenmiş geleneksel filografi sa-
natında Elif ve Vav figürlerinin en sık 
çalışılan figürler olduğu söylenebilir.

Sıra sıra çividen ilmek ilmek sanat
Bu sanatın uygulama safhasında ön-
celikle çok kalın ya da aşırı ince olma-
masına özen gösterilerek, kullanıla-
cak ahşap ya da sunta pano belirlenir 
ve tercihe göre kadife, deri gibi ku-

maşlarla kaplanarak hazır hale geti-
rilir. Filografi sanatçısı pano üzerine 
nakşedeceği motifi önce kafasında 
tasarlar. Sonra da bu motifi oluştur-
mak için çivilerini pano üzerine belli 
bir düzene göre çakar. 

Filografi çivisi, filografi sanatı için 
belki de en önemli malzemedir. Zira 
bu sanat, bilindiği üzere ahşap ze-
min üzerine çakılmış filografi çivileri 
etrafına renkli teller dolayarak belir-
li bir motifi oluşturma üzerinedir. Bu 
bakımdan, filografi çivilerin uzunluk-
ları, tepe kısımlarının şekli, çakılma 
derinlikleri ve hatta çakılma teknik-
leri dahi önem taşımaktadır. Zira fi-
lografi çivileri, tepe kısmı sivri olan ve 
değişik seviyelerde çakılmaları gere-
ken malzemelerdir. Değişik seviye-
lerde çakılmaları sayesinde, filografi 
tablosunda üç boyutlu bir efekt elde 
edebilmek mümkün olacaktır. Elbet-
te bu efekt istenmiyorsa, hepsinin 

aynı hizada çakılması gerekir. Bu da, 
özellikle yeni başlayanlar için olduk-
ça zor bir iştir ve hem deneyim, hem 
de ustalık gerektirir. 

İncecik teller sabır ve zevkle 
dolanır
Çivi çakma işleminin tamamlanma-
sının ardından bu çiviler boyanıp ver-
niklenerek hazır hale getirilir. Daha 
sonra, çivilerin arasından çeşitli renk-
lerde iplikler sıkıca geçirilerek önce-
den tasarlanmış motifler ortaya çı-
karılmaya başlanır. Ancak bu iplik 
geçirme işlemi de çivilerin çakılma-
sında olduğu gibi bir ustalık gerek-
tirir. Öyle rastgele bütün çivilerden 
aynı şekilde iplik geçirildiği takdirde 
ortaya hiçbir şey çıkarmak mümkün 
değildir. Güzel bir sanat eseri ortaya 
çıkarırken bu aşamada en belirleyici 
unsur ise çivi aralıkları ile çivi sayısı-
nın kullanılacak filografi sanatı örgü 
tekniklerine uygun olmasıdır.  

ÇİVİ İLE TELİN AHENKLİ 
MEŞKİ FİLOGRAFİ
Her sanat ince bir zevkin sonsuz bir sabrın ürünüdür elbet. Ama her şeyden evvel 
olağanüstü bir hayal gücü ister sanat. İşte çivi ile telin hikmeti de bu hayal gücünde gizlidir…

GELENEKSEL SANATLARIMIZ GELENEKSEL SANATLARIMIZ
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Filografi sanatı örgü teknikle-
ri, doğru kullanıldıkları takdirde 
tablonun görselliğine ve esteti-
ğine doğrudan etki eder. En de-
ğerli filografi tablolarının birden 
fazla tekniğin kullanıldığı eserler 
olduğunu söylemek mümkündür.  
Zira bu sayede elde edilen kont-
rast, son derece dikkat çekici ve 
ilgi uyandırıcıdır. Bu arada ipleri ya 
da telleri sıkı bir şekilde germek de 
çok önemlidir. Bir başka ayrıntı ise 
bu ip ya da tellerin sağlam, kolay 
temizlenebilir ve temizleme es-
nasında renklerinin solmamasıdır.  

Gerek panonun gerekse kullanı-
lacak iplik renklerinin de sanatçı 
tarafından önceden belirlenmiş 
olması gerekir. Seçilen renklerin 
birbiriyle uyumlu ve motifi ortaya 
çıkaracak şekilde olması gereki-
yor. Burada dikkat edilmesi gere-
ken husus, renklerin birbiri ara-
sında boğularak kaybolmasını ve 
çok fazla zıt renklerin kullanılarak 
gözü rahatsız etmesini önlemektir. 
Burada bütün iş sanatçının hayal 
gücüne ve ustalığına kalır.

İBB İSMEK ile ücretsiz eğitim 
alabilirsiniz  
Günümüzde filografi sanatı ruh 
dinlendirici olması ve olumlu psi-
kolojik etkileri dolayısıyla Avru-
pa’da tedaviye yardımcı bir yön-
tem olarak kullanılsa da sabır ve 
el becerisi gerektiren bu güzel sa-
nat, yeteri kadar tanınmadığı ve 
yapımının bir hayli zor olduğu dü-
şüncesiyle fazla gelişim göstere-
memiştir. Ancak son yıllarda ülke 
genelinde açılan kurs ve düzen-
lenen sergilerle insanların ilgisi 
çekilerek yeniden hayat bulma-
ya başlamıştır. Özellikle İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu 
Öğrenme Merkezi İSMEK’in 38 il-
çeye yayılan 235 merkezde, 35 
ana alan ve 540 branşta verdiği 
sanat, meslek ve spor eğitimle-
ri arasında filografi de yer alıyor. 
İSMEK’te filografi eğitimi 14 farklı 
merkezde 88 saat olarak uygula-
nıyor. İSMEK hakkında daha detay-
lı bilgiye ismek.ist internet adre-
sinden ulaşabilirsiniz. 

GELENEKSEL SANATLARIMIZ GELENEKSEL SANATLARIMIZ

◢Sultanahmet Ramazan Etkinlikleri
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DENİZDEN GELEN SAĞLIK; 
TON BALIĞI

Salatası, sandviçi, köftesi, güveci, ızgarası ile geniş 
bir kullanım alanı olan ton balığı hayatımızda ayrı bir 
yere sahip. Lezzetinin yanı sıra çok zengin bir protein 
kaynağı olması, kalp damar sağlığından kansere kadar 
bir çok hastalığa karşı bizi koruması da onun önemini 
bir kez daha arttırıyor. Neden mi ton balığı? İşte yanıtı;

SAĞLIK YAŞAM

Balıkların ağır 
metaller içerme 

tehlikesi, balığın yaşadığı 
çevre ile alakalıdır. Ton 

balıkları kirlilik riski olmayan 
okyanuslarda yetişmesinden 

dolayı civa içerme ihtimali 
çok daha azdır.

Hint, Atlantik ve  
Pasifik Okyanuslarında 

avlanan ton balıkları yüksek 
omega 3 içermesinin yanı 

sıra yüksek protein 
değerlerine sahiptir.

Çok güçlü 
bir antioksidan olan 

selenyum, yiyeceklerde 
nadir bulunan bir mineraldir ve 

bu mineral ton balığında oldukça 
çok bulunur. Bağışıklık sistemini 

güçlendiren ve kanser riskini 
azaltan selenyumun eksikliğinde 

kas zayıflaması, erken 
yaşlanma kaçınılmaz 

olmaktadır.

Yapılan araştırmalara 
göre çocukların haftada 
en az üç kez ton balığı 

yemesi IQ’larının artmasında 
etkili olmaktadır. Ayrıca 

yetişkinlerde kas yapısını 
güçlendirmektedir.

Bizleri kalp 
hastalıklarından 

koruyan EPA ve Beyin ve 
sinir sistemimizin gelişimi 
için elzem olan DHA yağ 
asitleri ton balığını eşsiz 

bir beyaz et kaynağı 
yapmaktadır.
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Sağlık ve güzellik için 

Güneşten yanan cildi ferahlatın 
Koruyucu güneş kremi sürmeyi unu-
tur veya fena halde yanarsanız, gü-
neşten yanan yerlere bir kaç tane 
ıslak çay poşeti koymak yanığını-
zı ferahlatır.

Saçınızdaki beyazları yok edin 
Beyaz saçlarınızı kuaföre gitmeden 
,saç boyaları kullanmadan kapata-
bilirsiniz. Demli çay ve şifalı bitkiler-
le doğal saç boyanızı kendiniz hazır-
layın. 3 çay poşetini 200 ml kaynar 
suda demleyin. Buna birer çorba ka-
şığı biberiye ve adaçayı ekleyin ve 
bu karışımı bir gece bekletin. Saçı-
nızı normal yıkadıktan sonra bu ka-
rışımla da iyice ıslatın.

Kuru saçlara bakım yapın 
Kuruyan saçlarınıza doğal bir parlak-
lık kazandırmak için yıkadıktan son-
ra 1 litre ılık çayla durulayın.

5 bin yıllık geçmişiyle dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecek olan çay; 
yeşiliyle, siyahıyla, şekerlisi, kıtlamasıyla kültürümüzün olmazsa olmazlarındandır. 

Kahvaltı sofralarından itibaren günümüze eşlik eden çay, iş toplantılarında 
dost meclislerine hayatımızın her anında değişmez ikramlığımızdır. Gelin bir de 

severek tükettiğimiz çayın, değişik kullanım alanlarına göz atalım.

Bebeğinizin şırınga acısını dindirin 
Bebeğinizin iğne olan kolu aşıdan 
ötürü hala acıyorsa üzerine bir çay 
poşetini ıslatıp koyun. Çaydaki tan-
nik asit iğne yerinin acısını giderir.

Kanayan diş etlerini ferahlatın 
Düşen veya yeni çekilen bir dişin ka-
namasını durdurmak ve acısını ha-
fifletmek için bir çay poşetini soğuk 
suyla ıslatın ve çıkan dişin yerine 
bastırın.

Çıbanı akıtmak için 
Çıbanın üstüne gece boyunca kal-
mak üzere bir ıslak çay poşeti ko-
yun. Sabaha kadar çıban akmış olur.

Ayak kokusunu giderin 
Kokan ayaklara her gün çay banyosu 
yaparak kokuya son verin. Ayakları-
nızı 20 dakika boyunca demli çaya 
batırın ve kötü kokudan kurtulun.

Gözlerinizin yorgunluğunu giderin 
Yorgun, ağrıyan veya şişen gözleri-
nizi kapatıp üzerlerine ılık suya ba-
tırılmış birer çay poşeti koyup en az 
20 dakika bekletin. Çaydaki tanin-
ler şişleri indirri ve gözleri dinlendirir.

Cildinize çayla bronz bir renk verin 
Soluk cildinize güneşin tehlikeli ult-
raviyole ışınlarına maruz kalmadan 
bronz rengi verebilirsiniz. Bunun için; 
2 bardak koyu demli çayı soğutun. 
Plastik püskürtmeli bir şişeye ko-
yup cildinize püskürtün ve kendili-
ğinden kurumasını bekleyin.

Bilinmeyen Yönleriyle

Çay

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ev ve çevresinde

Güllerinizi canlandırın 
Güllerinizi canlandırmak için etraf-
larına taze veya kullanılmış çay yap-
rakları serpiştirin. Bitkilerinizi sula-
dığınızda çayın içindeki besleyici 
maddeler çiçeklerinizi güçlendirir 
ve canlandırır.

Giysi ve ayakkabılarınız hoş koksun 
Daha önce kullanıp poşetini kurut-
tuğunuz ve kokusunu beğendiğiniz 
çayları, giysilerinizin kokusunu ferah-
latmak için dolaplarınıza ve çekme-
celerinize yerleştirin. Aynı zamanda 
ayakkabılarınızın da içine yerleştirip 
kokusunu değiştirebilirsiniz. Hızlıca 
giysi ve ayakkabılarınıza sinecek çay 
kokusuyla istemediğiniz kokulardan 
kurtulacaksınız.

Sert etleri yumuşatın 
En sert etler bile koyu siyah çayla 
salamuraya yatırıldıktan sonra ağ-
zınızda erir.

Ahşap mobilya ve yer döşemelerini
temizleyin
Bir kaç çay poşetini 1 litre suda kay-
natın ve soğutun. İçine yumuşak bir 
bez batırıp sıkın ve bununla ahşap 
yerlerdeki kirleri temizleyin. Temiz ve 
yumuşak bir bezle kurulayın.

Aynaları parlatın 
Aynalarınızı pırıl pırıl yapmak için 
demlediğiniz çayı soğuttuktan sonra 
yumuşak bir bezi bu çayla ıslatıp ay-
nalarınızı silin ve ardından kurulayın.



16 11 Haziran Pazar

17 12 Haziran Pazartesi

18 13 Haziran Salı

19 14 Haziran Çarşamba

20 15 Haziran Perşembe

21 16 Haziran Cuma

22 17 Haziran Cumartesi

23 18 Haziran Pazar

24 19 Haziran Pazartesi

25 20 Haziran Salı

26 21 Haziran Çarşamba

27 22 Haziran Perşembe

28 23 Haziran Cuma

29 24 Haziran Cumartesi

1 27 Mayıs Cumartesi

2 28 Mayıs Pazar

3 29 Mayıs Pazartesi

4 30 Mayıs Salı

5 31 Mayıs Çarşamba

6 1 Haziran Perşembe

7 2 Haziran Cuma

8 3 Haziran Cumartesi

9 4 Haziran Pazar

10 5 Haziran Pazartesi

11 6 Haziran Salı

12 7 Haziran Çarşamba

13 8 Haziran Perşembe

14 9 Haziran Cuma

15 10 Haziran Cumartesi

 Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
03:24 05:25 13:11 17:09 20:44 22:34

03:24 05:24 13:11 17:09 20:44 22:35

03:24 05:24 13:11 17:09 20:45 22:35

03:23 05:24 13:11 17:09 20:45 22:36

03:23 05:24 13:12 17:10 20:46 22:37

03:23 05:24 13:12 17:10 20:46 22:37

03:23 05:24 13:12 17:10 20:46 22:38

03:23 05:25 13:12 17:10 20:47 22:38

03:23 05:25 13:12 17:11 20:47 22:38

03:23 05:25 13:13 17:11 20:47 22:39

03:23 05:25 13:13 17:11 20:48 22:39

03:24 05:25 13:13 17:11 20:48 22:39

03:24 05:26 13:13 17:11 20:48 22:39

03:24 05:26 13:14 17:12 20:48 22:39

03:36 05:30 13:08 17:04 20:33 22:18

03:35 05:29 13:08 17:05 20:34 22:19

03:34 05:29 13:09 17:05 20:35 22:21

03:33 05:28 13:09 17:05 20:36 22:22

03:32 05:28 13:09 17:05 20:37 22:23

03:31 05:27 13:09 17:06 20:37 22:24

03:30 05:27 13:09 17:06 20:38 22:25

03:29 05:26 13:09 17:06 20:39 22:27

03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:28

03:28 05:26 13:10 17:07 20:40 22:29

03:27 05:25 13:10 17:07 20:41 22:30

03:26 05:25 13:10 17:07 20:42 22:31

03:26 05:25 13:10 17:08 20:42 22:32

03:25 05:25 13:10 17:08 20:43 22:32

03:25 05:25 13:11 17:08 20:43 22:33

BAYRAM NAMAZI SAATİ: 25 Haziran Pazar 06.19
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İSTANBUL ŞEHİR TARİHİ VE MİMARİSİ
Yazar :Karoly Kos
Yayınevi :Yeditepe Yayınevi

İstanbul için "Her hangi bir şehir de-
ğil; Şehirlerin şehriydi" diyordu Ka-
roly Kos.

Adım adım gezdiği, fotoğrafladığı, çi-
zimler yaptığı şehrin hayranı olmuş-
tu, hele Mimar Sinan’ın yeri bir baş-
ka idi onun için.

Károly Kós’un en önemli amacı Av-
rupa sanat tarihi yazınında tam ola-
rak ele alınamayan Osmanlı-Türk sa-
nat tarihinin özünü kavrayabilmekti.

Sanat tarihinin yazılı kayıtları doğ-
rultusunda İstanbul’da iz sürdü ve 
bunu üç gruba ayırarak gerçekleş-
tirdi. Bunlardan ilki Bizans kiliseleri 
ve Osmanlı camileri idi. İkinci grubu 
mezarlıklar ve türbeler oluşturuyordu. 
Üçüncü ve son grubu ise Konstanti-
nopolis’te ve daha sonraki İstanbul’da 
bulunan sivil yapılar oluşturuyordu.

Kós, burada vurguyu sokağa, şehir-
leşmeye ve şehir düzenlemeciliğine 
yapmak niyetindeydi. Bu amaçla bu 
konunun tarihsel gelişimi, geçmişi ve 
geleceği üzerine daha geniş, fotoğ-
raflarla da desteklenen bir araştırma 
gerçekleştirmek istiyordu. Yangında 
yok olan İstanbul semti için yeniden 
inşa programı üzerine hazırlayacağı 
plan taslağını da bu çalışmasına ek-
lemeyi düşünüyordu.

Károly Kós, ulusal tarz ve biçimlere 
büyük değer veren bir mimar olarak 
tanınır. Yani şu hususta emin oluna-
bilir ki, onun tarafından hazırlanacak 
olan şehir planları yöreye özgü özel-
likleri ve ulusal gelenek ve değerleri 
içeren planlar olacaktır. Böylece İs-
tanbul da avrupaî gelişim içinde ya-
vaş yavaş standart devasa binala-
rın doldurduğu bir şehir olmaktan 
kurtulacaktır.

BOĞAZ’IN DÖRT MUHAFIZI
Yazar : Samet Altıntaş
Yayınevi : Destek Yayınları

İstanbul Boğazı... İçinden deniz ge-
çen şehrin hikâyesi bu medeniyetin 
bağrında saklı sanki... Ahmet Hamdi 
Tanpınar’a göre, şehr-i İstanbul’un kı-
yafetidir Boğaz: “Onun kendisine seç-
tiği elbiseye bürünürler. Bu bazen bir 
musikinin sırmadan hilatı olur, bazen 
sadece mehtabın sarı gülleridir, ba-
zen yaşayan günün dilde ve damakta 
dolaşan lezzeti veya dört bir taraftan 
semt ve mahalle adlarının hayalimi-
ze birbiri ardınca sunduğu hatıralar-
dır.” Geleneğe göre, Boğaz’ın dört ma-
nevi bekçisi vardır: Üsküdar’da Aziz 
Mahmud Hüdayi, Beşiktaş’ta Yahya 
Efendi, Beykoz’da Yuşa Aleyhisselam 
ve Rumeli Kavağı’nda Telli Baba. Bu 
dört ulu insan, bugün bile konuşma-
ya devam ediyorlar. O yüzden bizden 
çok zaman evvel yaşamış bu kişilerin 
hayatlarına kendi dünyamızdan ku-
lak kabarttığımızda, bir rayiha serinli-
ğindeki hikâyelerinin tazeliğine bakıp 

şaşıyoruz. Belki de ruhumuzun hüvi-
yetini bu seslere dokundukça yeni-
den tanımladığımız için geçmişi fet-
hetmenin hazzını, ardından rüyaların 
dalgınlığını yaşıyoruz. Milyonluk şehir 
İstanbul’da, bin bir meşakkatle türbe-
sini ziyaret edenler, münevver kab-
rine bir Fatiha okumak için gelenler, 
hep aynı duygu tayfının içinde aslında. 
Boğaziçi medeniyeti şifahi bir kültür 
demek değil mi? Orada, mazinin di-
riltici saflığı, gökyüzü kadar parlaktır. 
Dolayısıyla burada hayat bulmuş öy-
küler, uyku değil halen devam eden 
bir rüya ki ara ara zamanın perdesi-
ni sıyırıp; karşımıza çıkan dejavular, 
hakikat denizinde seyahat etmemi-
zi sağlayan “sessiz gemi”ler aslında. 
Samet Altıntaş, İstanbul şehir kitap-
lığında bir ilke imza atıyor. “Boğaz’ın 
Dört Muhafızını elinizdeki çalışma-
da bir araya getiriyor. Ve bir tarihçi 
olarak, geçmişi yeniden inşa ediyor. 

http://www.kitapyurdu.com/yazar/karoly-kos/47621.html
http://www.kitapyurdu.com/yayinevi/yeditepe-yayinevi/1061.html
http://www.idefix.com/Yazar/samet-altintas/s=314094
http://www.idefix.com/Yayinevi/destek-yayinlari/s=3415
http://www.idefix.com/Kitap/Bogazin-Dort-Muhafizi/Samet-Altintas/Egitim-Basvuru/Gezi/Gezi-Istanbul/urunno=0000000716179
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